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Förord 
Asp är en sällsynt fisk som i Sverige bara förekommer i Mälarens och Hjälmarens 
vattensystem, i Göta älv och Vänern med tillflöden, mycket fåtaligt i Dalälven och 
Emån samt Roxen och Glan med näraliggande sjöar och åar. Den är en stor 
rovfisk av familjen karpfiskar som lever i åar och större sjöar och leker i starkt 
strömmande vatten. Aspen kan bli över en meter lång och mer än 20 år gammal. 
Den har stor mun och underbett och ser ut som ett mellanting mellan en lax och en 
stor mört. 
 
Aspen har tyvärr gått tillbaka kraftigt de senaste 50 åren. Skälen är troligen 
vattenkraftutbyggnad, muddring, byggande i vatten, torrläggning, övergödning 
och effektivare nätfiske. Detta har förstört fiskens lekplatser och möjligheter till 
att vandra, orsakat algpåväxt och sedimentation på lekbottnar och man kan också 
se tendenser till utfiskning. Aspen är därför rödlistad som sårbar (VU) och ingår 
dessutom i EU:s habitatdirektiv vilket innebär att den ska skyddas. 
 
Eftersom Norrköpings kommun, tillsammans med Linköpings och Finspångs 
kommuner, har en stor del av den svenska förekomsten av asp har vi också ett 
stort ansvar för att bevara arten. Ett första steg är att samla kunskap om den, som 
innefattar var den förekommer och vart den vandrar för att leka, vilka 
miljöproblem den är drabbad av och hur man kan åtgärda dessa. Ett omfattande 
kunskapsunderlag har nu tagits fram i ett värdefullt samarbete mellan 
Norrköpings, Linköpings och Finspångs kommuner. Projektledare har varit Peter 
Gustafsson, sötvattenbiolog. 
 
Vill du se en livs levande asp? Ta då en stark ficklampa, vänta till mörkrets inbrott 
någon kväll cirka en vecka efter islossningen och besök någon av de lekplatser 
som beskrivs i rapporten. Här i Norrköping är det närmast till lekplatserna i 
Skärblacka. Jag kan garantera - du kommer att vara en av få som har sett en asp 
leka! Och hör gärna av dig till kommunen eller länsstyrelsen om dina 
aspobservationer. Aspen är en rödlistad art så vi vill gärna veta hur det går för 
den. 
 
 
 
Trevlig läsning! 
 

 
 
Ingalill Pettersson 
Orförande i Tekniska nämnden 
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Sammanfattning 
Asp (Aspius aspius) är en rovlevande karpfisk som i Sverige finns i begränsad 
omfattning i främst Mälarens och Hjälmarens vattensystem, Göta älv och Vänern 
med tillflöden samt i området kring Roxen. Den är som regel beroende av 
strömmande vatten för sin lek, men den uppges i sällsynta fall leka även i sjöar. 
På våren tågar de upp i strömmande vatten där de lägger den klibbiga rommen på 
botten. Den europeiska aspen tycks, med vissa undantag, vara allmänt hotad och 
mycket mer sällsynt än tidigare. Den missgynnas bl a av vattenreglering, 
förstörelse av lekmiljöer och fiske (bifångst).  
 
Aspens utbredning samt förekomsten av lekfisk och rom på potentiella lekplatser 
undersöktes under 2003 och 2004 i delar av Svartån, Stångån, Motala ström, 
Sviestadsån, Kumlaån, Torpån, Finspångsån, Ysundaån, Ärlången, Roxen och 
Glan (se översiktskarta Figur 1). Syftet var att kartlägga utbredningen, identifiera 
reproduktionslokaler, identifiera miljöproblem samt att bedöma vilka åtgärder 
som skulle gynna aspen. Undersökningen bestod av följande moment: 
 

- intervjuer och sammanställning av befintlig information 
- inventering av lekfisk och rom på potentiella lekplatser 
- inventering av vandringshinder 
- biotopinventering 

 
De största problemen för aspen bedömdes vara vattenreglering och påverkan på 
strömsträckorna (rensning, grävning m m) samt förekomsten av vandringshinder. 
Vattenkvaliteten bedömdes generellt som god undantaget Kumlaån som bl a har 
haft syrefattigt vatten. Vattenkvaliteten i Sviestadsån är eventuellt också 
bristfällig, men det är osäkert.  
 
De åtgärder som bedömdes motiverade för att gynna aspen var en anpassad 
vattenreglering, åtgärdande av vandringshinder, biotopvård, att omlöp byggs och 
en förbättring av vattenkvaliteten (gäller bara Kumlaån och Sviestadsån).  
 
Aspen visades finnas från och med Glan (inkl Dovern) upp till Roxen, från Roxen 
upp till och med Knutsbro och utloppet från Hovetorps kraftverk i Stångån samt 
till första vandringshindren i Sviestadsån (Bjursby) och Svartån (Svartåfors). Det 
fanns dessutom muntliga uppgifter på aspförekomst ända upp till Boxholm i 
Svartån, men inga fynd från området uppströms Svartåfors gick att verifiera helt 
säkert. 
 
Lekfisk observerades i Stångån vid Nykvarns kraftverk, i Stångåns in- och utlopp 
i Ärlången samt vid en vägbro uppströms Ärlången. Rom hittades i Stångån vid 
Hovetorp samt vid Ärlångens in- och utlopp. Vid inventeringen hittades också 
rom vid Kaga i Svartån och i Sviestadsån. Vid Kungsbro i Motala ström har asp 
lekt förr, men vid inventeringen var vattnet stillastående och därför avbröts 
inventeringen där. I Motala ström mellan Roxen och Glan ligger två kraftverk 
(Skärblacka och Älvås). Båda platserna var svårinventerade och resultatet var 
svårt att tolka. Lekfisk och rom hittades vid Skärblacka. Vid Älvås sågs lekfisk.  
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Sammanfattningsvis visade sig Stångåns inlopp i Ärlången, Sviestadsån och 
Svartån vid Kaga utgöra viktiga reproduktionslokaler. Hovetorps kraftverk i 
Stångån och Motala ström vid Älvås kraftverk bedömdes också utgöra viktiga 
lekplatser, men dessa platser var svårinventerade och därför var det svårt att 
bedöma i vilken grad fiskarna leker där. Stångåns utlopp ur Ärlången samt Motala 
ström vid Skärblacka visade sig också utgöra lekplatser, men det är osäkert om 
dessa platser bidrar med speciellt mycket fisk till rekryteringen eftersom leken 
tycktes fungera bristfälligt där. Samma sak gäller Nykvarn i Stångån, men den 
platsen bedömdes ha en fungerande lek vid år med högt vattenflöde.  
 
Övriga undersökta platser, d v s Motala ström vid Kungsbro, Stångån vid 
Knutsbro (naturfåran), Torpån, Ysundaån, Finspångsån och Kumlaån har ej 
bedömts utgöra lekplatser i dagsläget. Dessa platser är ändå intressanta och kan ha 
betydelse i framtiden. Undersökningen var dessutom ej så omfattande att lek helt 
säkert kan uteslutas på dessa platser. 
 
Aspen tycks på vissa platser ha minskat i förekomst de senare åren (d v s ungefär 
de senaste 10-20 åren). De som leker i Sviestadsån bedömdes ha minskat i mängd 
och i Kumlaån har de sannolikt försvunnit helt. För övriga platser kunde 
undersökningen dock inte ge ett bra svar på hur bestånden förändrats. Troligtvis 
har antalet i alla fall minskat påtagligt över ett större tidsperspektiv.  
 
Inventeringen av vandringshinder visade att aspens miljö var mycket 
fragmenterad vilket innebär att individerna endast kan flytta sig nedströms i 
vattendragen och att individutbytet blir enkelriktat. Det innebär också att många 
lekplatser endast kan nås av lokala bestånd. De flesta hindren skulle kräva stora 
insatser för att förbättra, men i vissa fall skulle mindre åtgärder kunna ge en stor 
förbättring.  
 
Det är motiverat att snarast sätta in åtgärder för att gynna asp eftersom bestånden 
tycks bestå av relativt få individer och dess lekmiljöer i flera fall är tveksamma. 
På flera platser behövs minimitappning vid lektiden och ynglens uppväxt, men det 
vore även bra att ha det under hela året eftersom det skulle gynna flera arter. I 
Tabell 3 presenteras åtgärdsförslag. 
 
För att man skall kunna sätta in rätt åtgärder i framtiden är vissa undersökningar 
nödvändiga (preliminär lista visas i Tabell 4). Denna undersökning fokuserade till 
stor del på aspens reproduktion, men det är även viktigt att titta på flera delar av 
dess livscykel. Ju mer information som införskaffas om aspens livsmiljö och dess 
reproduktionsmöjligheter desto större möjligheter att bevara den.  
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Inledning 
Aspen (Aspius aspius) hör till familjen karpfiskar (Cyprinidae) och är till skillnad 
från sina närmaste släktingar rovlevande och livnär sig som vuxen på fisk och 
andra byten. Aspen är en relikt från Östersjöns ancylusstadium och förekommer i 
Sverige främst i Mälarens och Hjälmarens vattensystem, Göta älv och Vänern 
med tillflöden samt i området kring Roxen (Artdatabanken 2002). Utbredningen i 
världen är främst östlig och den huvudsakliga utbredningen är från Kaspiska havet 
till Rhen. I Finland finns den bara sparsamt och i Norge på enstaka platser. Den 
finns inte i Danmark. Den europeiska aspen tycks, med vissa undantag, vara 
allmänt hotad och är mycket mer sällsynt än tidigare (Artdatabanken 2002). Den 
missgynnas bl a av vattenreglering, förstörelse av lekmiljöer och fiske (bifångst).  
 
Aspen lever pelagiskt i sjöar och floder, där den jagar både i ytskikt och på 
djupare vatten. Den är delvis reofil (strömvattenälskande) och uppehåller sig 
gärna där det strömmar lite extra som exempelvis vid biflödesinlopp (Nilsson 
1996), men trivs även bra i sjöar. Som ung lever den på plankton och ryggradslösa 
djur, men snart går den över till fiskdiet bestående av bl a mört, nors och löja. 
Ibland kan även en mus eller en groda slinka ned. Den är storvuxen och kan nå 
vikter på över 10 kg samt längder på över 1 m. Den kan troligtvis bli relativt 
gammal, mer än 20 år (Artdatabanken 2002). Generationstiden är 8 år 
(Artdatabanken 2003) och den leker som regel vid en ålder av 3-5 år (Nilsson 
1996). Hanarna leker tidigast.  
 
Leken sker på våren strax efter islossningen, som regel i april-maj (Nilsson 1996). 
En tumregel är att leken börjar ca en vecka efter islossningen när 
vattentemperaturen stiger. Aspen går då upp i områden med strömmande vatten 
där den leker över främst grus- och stenbottnar. Rommen kläcks efter ca 2-3 
veckor. Det finns även sällsynta fall då aspen leker på grundområden i sjöar 
(Nilsson 1996, Schröder 2004).  
 
Aspen kan simma långt inför leken och att den simmar 10-20 mil är inte ovanligt i 
de få fall där den har fria vandringsvägar. När man undersökt asp har man sett att 
den är mobil även utanför lekperioden och i en undersökning i Elbe hade aspen 
hemområden på 1 till över 100 strömkilometer (Fredrich 2003). 
 
Aspen är rödlistad (sårbar, VU) och rödlistningen baseras bl a på att det mesta 
tyder på en relativt kraftig populationsminskning de senaste 25 åren, klart 
överstigande 20% (Artdatabanken 2003). Aspen är upptagen på 2002 års globala 
rödlista för djur i kategorin Kunskapsbrist (DD). Aspen omfattas av EU´s 
habitatdirektiv, bilaga 2, vilket innebär att arten ska skyddas i nätverket Natura 
2000.  
 
För mer information om asp se sammanställning av Nilsson (1996) och 
Artdatabanken (2002). 
 
Förutom att aspen har en roll ekosystemet kan den vara attraktiv att beskåda, 
speciellt när de stora lekfiskarna leker eller när den vildsint jagar bytesfisk i 
ytskiktet. Därför har asp-skådning utvecklats i flera stadsnära vattendrag i Sverige 
och många kommuner har skapat fina lekplatser mitt inne i städerna.  



 
Det har varit allmänt känt att det finns asp i Stångå-, Svartå-, och Motala 
strömsystemen, men mer exakt kunskap om reproduktion och utbredning har 
saknats. P g a detta och eftersom aspen är hotad fanns det behov av att dessa 
kunskapsluckor fylldes i. Ju mer man vet om dessa faktorer desto bättre blir 
möjligheterna att gynna aspen och dess livsmiljö. Syftet med undersökningen var 
att i det aktuella området kartlägga aspens förekomst och utbredning (nuvarande 
och tidigare), reproduktionsmiljöer och miljöproblem samt att utvärdera dessa 
faktorer.  
 
 

 
 

 
 

Övre bild: Asp som leker i en liten å i Upplands Väsby. Där har man förbättrat miljön och har nu 
asp-skådning för allmänheten. Foto: Göran Kjell. Nedre bild: Asprom som klibbat fast på 
näckmossa i en fors.  
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Material och metod 
Undersökningen utfördes under tiden februari 2003 t o m maj 2004. Följande 
moment ingick: 
 
Informationssammanställning 
Information från bl a Naturhistoriska Riksmuseet och provfisken sammanställdes. 
 
Intervjuarbete 
Fiskare och andra personer som kunde tänkas veta något om asp intervjuades.  
 
Inventering av lekfisk 
Nattetid under lekperioden besöktes platser som misstänktes kunna vara 
lekplatser. Med hjälp av stark ficklampa kontrollerades lekfiskförekomsten. Från 
och med 23 april, 2003 användes en extra och starkare lampa. Tidsinsatsen var 
ungefär 5 minuter till 1 timme beroende på hur lättinventerat området var.  
 
Genom att kontrollera vattentemperaturen och genom att med hänsyn till t ex 
väder och lufttemperatur bedöma om vattnet höll på att värmas upp gjordes en 
bedömning av när lekperioden började. Temperatur mättes även vid varje besök 
med en termometer med avvikelse på max ca +/- 0,5°C. År 2003 startade 
lekfiskinventeringen 15 april och avslutades 4 maj. Alla platser besöktes inte 
under hela den perioden, se Tabell 1 eller detaljer under Resultat. En del platser 
besöktes varje natt och en del besöktes vid några tillfällen. År 2004 besöktes 
Ärlångens utlopp samt inlopp frekvent under perioden 14 april t o m 1 maj, men 
de andra platserna besöktes bara vid några tillfällen. Antalet fiskar som 
observerades noterades. Om det var oklart om flera observationer bara bestod av 
en fisk noterades det som en observation. Även storlek och annat intressant 
noterades. Storleken bedömdes efter tre klasser: 
 
- Små  <30 cm 
- Medelstora 30-60 cm 
- Stora  >60 cm 
 
Arbetsinsatsen var olika på olika plats och delades in i: 
 
- Partiell Platsen inventerades inte i så hög grad att eventuell lekfisk säkert  
 skulle upptäckas. Skedde t ex där rominventering var enkel eller  
 på platser som inte gick att hinna med varje natt. Gäller även  
 platser där det var svårt att se om det fanns fisk. 
- Fullständig Innebar att arbetsinsatsen var så hög att eventuell lekfisk inte  
 skulle gå att missa. 
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Rominventering 
En del platser inventerades på romförekomst vilket skedde genom att vada ut och 
ta upp sten, grus och annat material med en håv eller kratta. Sedan kontrollerades 
det om det fanns rom på föremålen eller om rom följt med i håven. Vid Ärlångens 
inlopp, i Svartån och vid Skärblacka kraftverk användes en båt till hjälp. På vissa 
platser där det var svårt att inventera rom placerades björkris ut i vattnet som 
rommen skulle fastna på. Detta gjordes endast år 2004. Riset vittjades efter 
lekperioden och undersöktes med avseende på romförekomst.  
 
Arbetsinsatsen var olika på olika platser och delades in i: 
 
- Partiell Rom eftersöktes översiktligt. 
- Hög Rom eftersöktes noggrant, men att det inte gick att söka överallt  
 p g a t ex djup. 
- Fullständig Botten genomsöktes noggrant. 
 
Biotopinventering 
Platserna som lekinventerades och vissa andra platser kontrollerades med avsikt 
att beskriva miljön och att bedöma möjligheter för reproduktion. Bedömningen 
delades in i fyra klasser:  
 
3: optimalt 
2: bra 
1: möjligt, men ej bra 
0: dåligt 
 
Vandringshinder 
Vandringshinder inom undersökningsområdet kartlades. De faktorer som 
kontrollerades var främst möjlighet för asp att passera och möjligheter att åtgärda 
hindret. Vissa kontrollerades i fält och andra bara med hjälp av kartor. 
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Bakgrund och fakta om undersökningsområdet 

Undersökningsområdet och undersökningens omfattning 
Stångån rinner från södra Östergötland/Småland till Roxen (Figur 1). Från Stora 
Rängen rinner den via flera kraftverk och via sjön Ärlången till Roxen. I första 
hand har sträckan mellan Roxen och Stora Rängen omfattats av inventeringar, 
intervjuer och sammanställningar. I viss grad ingick även Tinnerbäcken. 
 
Svartån rinner från Sommen till Roxen. I ån finns flera kraftverk som reglerar 
flödet. Det kraftverk som finns längst nedströms kallas för Svartåfors. 
Undersökningen omfattade i första hand sträckan efter Svartåfors. Området 
uppströms Svartåfors har främst omfattats av intervjuarbete. De två biflödena 
Kapellån och Lillån har endast undersökts med hjälp av sammanställd 
information. 
 
Sviestadsån och Kumlaån rinner till Roxen och har omfattats av rominventering, 
biotopinventering och intervjuer, men bara i de nedre partierna mot Roxen. 
Stjärnorpebäcken som rinner till Roxen har bara biotopinventerats. 
 
Motala ström rinner från Vättern till Roxen via Boren och Norrbysjön och vattnet 
regleras i flera kraftverk. Sedan rinner den via två kraftverk vidare till Glan och 
därefter ut mot Bråviken. I första hand har sträckan från och med Kungsbro 
(Nykvarns kraftverk) till Glan omfattats av inventeringar, intervjuer och 
sammanställningar, men i viss mån har även området längre uppströms 
undersökts. 
 
Torpån rinner till Glan och längst nedströms ligger Orga Kvarn. Strömpartiet 
bredvid kvarnen har omfattats av inventeringar, intervjuer och sammanställningar. 
 
Ysundaån rinner till Glan och längst nedströms efter ett litet kraftverk finns en 
strömsträcka som omfattats av inventeringar, intervjuer och sammanställningar. 
 
Finspångsån mynnar i Dovern som är en vik i Glan och strax ovanför utloppet 
finns ett strömmande parti efter ett kraftverk. Strömsträckan har omfattats av 
inventeringar, intervjuer och sammanställningar. 
 
Sjöarna Roxen, Glan och Ärlången har omfattats av intervjuer och 
sammanställningar. 

Vattenföring och reglering  
Stångån, Svartån, Motala ström, Kumlaån, Torpån, Ysundaån och Finspångsån är 
kraftverksreglerade vilket innebär att vattnet tidvis kan bli lågt eller avstängt.  
I naturfåran vid Hovetorp (förbi Knutsbro) i Stångån släpps en minimitappning 
om 0,5 m3/s under 1/6-30/9 (Jörgen Skarphagen, Tekniska Verken, brevkontakt). 
Under övrig tid släpps 0,1 m3/s.  
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Vid Skärblacka och Älvås kraftverk uppströms Glan i Motala strömsläpps 20 m3/s 
som minimitappning, undantaget vid låg tillrinning (Jörgen Skarphagen, Tekniska 
Verken, brevkontakt). 
 
Malfors kraftverk som påverkar Motala ström uppströms Roxen vid Kungsbro 
korttidsregleras kraftigt och enligt Skarphagen korttidsregleras Malfors även 
under våren (april-maj) vid normalår. 
 
Ytterligare flödesdata har sammanställts för att utvärderas med hänsyn till aspen. 
Sammanställningen presenteras inte i denna rapport.  
 
Svartåns vattendomar har sammanställts av Essvik (2003 a). Vid Svartåfors 
släpptes under 2003-2004 en minimitappning vid lektiden efter önskemål från bl a 
markägare. Även Finspångsån, Ysundaån och Stångåns vattendomar finns 
sammanställda av Essvik (2004 b, c). 

Vattenkemi och vattenkvalitet 
 
Närsalter 
Roxen och Glan är eutrofa sjöar och har haft totalfosforhalter på drygt 30 
respektive 40 µg/l under de senaste 10 åren (MSV 2004). Ärlången är mesotrof 
och har haft värden på ca 20 µg/l.  
 
pH, buffertkapacitet 
Vattnets buffertkapacitet har visat på goda värden (MSV 2004) både i de aktuella 
sjöarna och i anslutning till de eventuella leklokalerna. 
 
Metaller 
I Stångåns, Motala ströms och Svartåns system samt vid Doverns och Åmlångens 
utlopp (Ysundaån) har man sedan 1999 mätt metallhalter i vattnet (MSV 2004). 
Årsmedelhalterna har ej varit anmärkningsvärda. I Doverns och Åmlångens 
utlopp, Roxens utlopp samt Nykvarn i Stångån har halterna av bly, kadmium, 
zink, koppar och krom varit höga vid enskilda mättillfällen.  
 
Bottenfauna 
Bottenfaunan har visat på god vattenkvalitet i Svartån (Länsstyrelsen Östergötland 
2002). Bottenfaunan i Sviestadsån har visat på att ån är påtagligt förorenad 
(opublicerat material från kurser på Linköpings universitet). Bottenfaunan i 
Ärlångens utlopp har under 1985-1997 uppvisat måttligt hög till hög förekomst av 
känsliga arter (MSV 2004). 
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Övrigt 
I Kumlaån har vattnet tidvis varit syrefattigt och luktat svavelväte (Roger Björk, 
Miljökontoret, Linköpings kommun, muntligen 2003). Enligt uppgift luktar 
vattnet ofta illa och kan ibland vara mjölkfärgat. Flera av de mindre vattendragen 
(Kumlaån m fl) undersöks med avseende på vattenkemi under 2004-2005 av 
Miljökontoret i Linköpings kommun. 

Fiske 
I Roxen och Glan finns yrkesfiskare och en liten del av deras fångst utgörs av asp 
(se Resultat). Graden av sportfiske riktat mot asp har ej undersökts speciellt 
mycket, men det tycks ske i viss utsträckning. Det fångas även en del asp av 
misstag vid sportfiske. Flera personer uppger att de känner till att aspen är hotad 
och att de har satt tillbaka den asp de fått. En del sportfiskare har dock påpekat att 
det vore önskvärt med bättre information om aspens skyddsvärde och att den ofta 
avlivas eftersom man undrar vad det är man fått på kroken. Enligt uppgift fångas 
asp i Stångån för att användas som matfisk.  
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Resultatsammanställning och kartor 
En sammanställning av fältinventeringsresultat, vandringshinder och 
översiktskarta presenteras i Tabell 1 a-b, Tabell 2 och i Figur 1. Temperaturen 
presenteras i Bilaga 1.  



 

 
 
Figur 1. Översiktskarta samt resultat för aspundersökning år 2003-2004 inom Norrköping, 
Linköping och Finspång. Stjärna markerar platser där både befruktad rom och lekfisk observerats. 
Triangel markerar att asp setts vid lektid. Röd prick markerar att befruktad rom hittats.   
. 

 
15



Tabell 1a. Resultat från inventering av asprom och lekfisk samt bedömning av potentiella reproduktionslokaler för asp år 2003-2004. Bedömningen av 
reproduktionslokalerna i de reglerade vattendragssträckorna gäller bara för perioder med tillräckligt högt vattenflöde, undantaget Knutsbro som bedömdes efter nuvarande 
minimitappning. Resultat från rominventeringen anges som antal funna romkorn. Lekfiskinventeringens resultat anges som högsta antal individer observerade vid ett och 
samma tillfälle.  
 
Bedömning av lekmiljö: 3: optimalt, 2: bra, 1: möjligt, men ej bra, 0: dåligt 
Arbetsinsats: P: Partiell, H: Hög, F: Fullständig  Rom: +++: Stora mängder 
 

Rominventering  Lekfiskinventering 
Plats 

Lek-
miljö 2003 2004  

      
2003 2004

 
Miljötyp och kommentarer 
 Stångån

Hovetorps kraftverk 1 H 2 H 1 P 0 P 0 Sprängd kanal från kraftverk. Svårbedömt hur bra lekmiljö. 
Knutsbro 1 F 0 F 0 P 0  Liten blockrik sidofåra med minimitappning om 0,1-0,5 m3/s. 
Ärlångens inlopp 2  F +++ F 29 F ≥15 Reglerat onaturligt sjöinlopp. Bra, men liten yta för lek. 
Vägbro Sturefors  1    2 Vägbro där det strömmar något vid brofästena.  
Ärlångens utlopp 1  F~500 P 0 F 3 Fysiskt påverkat utlopp från Ärlången.  
Nykvarn 2  F 0 F 5 P 3 Kraftverk+torrfåra. Torrfåran är mest intressant för lek. 

 Svartån      
Kaga 
 

3  

      

P 0
 

H +++ F 0 
 

P 0 
 

Reglerad, men i övrigt naturlig strömsträcka. Fullständig lekfiskinventering 2003, men 
bara på en begränsad del av sträckan. Rominventering svår 2003 p g a flöde. 
 Motala ström

Kungsbro 2   P 0  Hårt reglerad, men relativt naturlig strömsträcka. 
Älvås 2 P 0 P 0 F ≥ 5 P 0 Reglerad, fysiskt påverkad sträcka som ligger efter och bredvid kraftverk. Bedömning 

gäller vid högt flöde. 
Skärblacka 1 H~100 H~1500 F 33 P 5 Fysiskt påverkad, reglerad sträcka. Sidofåra med vandringshinder längst ned. 
Kumlaån 2?  F 0   Liten slättå med litet strömparti. Ej helt säkert tillräckligt bra vattenkvalitet. 
Sviestadsån 2  F +++   Liten slättå med några strömpartier. 
Torpån 2 F 0 F 0 F 0 P 0 Relativt naturlig och strömmande sidofåra vid kraftverk. Partiellt vandringshinder i 

nedre delen. 
Ysundaån 2 F 0  P 0  Heterogen, relativt naturlig sträcka. Reglerat. 
Finspångsån 1 F 0  P 0  Fysikt påverkad, reglerad liten sträcka + sidofåra med vandringshinder. 

 16



Tabell 1b. Bedömning av potentiella reproduktionslokaler för asp samt resultat från biotopinventeringen år 2003. Bedömningen av reglerade sträckor gäller ej vid allt för låga 
flöden.   
 
Bedömning av lekmiljö: 3: optimalt, 2: bra, 1: möjligt, men ej bra, 0: dåligt 
 
Plats Lekmiljö Miljötyp och kommentarer 
Stångån, Slattefors  Påverkat strömparti efter kraftverk. Ej besökt eller bedömt inför denna undersökning. 
Stångån, Hackefors  Påverkat strömparti efter kraftverk. Ej besökt eller bedömt. 
Stångån, Tannefors 1 Reglerat, fysiskt påverkat. Torrfåra med vandringshinder. Bedömdes ej vid högt flöde. 
Tinnerbäcken  Biflöde till Stångån, kulverterat sista biten. Strömsträckor uppströms kulvert. Besöktes ej inför denna undersökning. Sannolikt bra 

lekmiljö om flödet blir tillräckligt högt. 
Stjärnorpebäcken 2? Lugnflytande bäck med inslag av strömpartier. Bedömdes bara vid lågt vattenflöde, men förutsatt att strömförhållandena blir tillräckligt 

bra vid lekperioden bedöms bäcken som bra för lek. Eventuellt har bäcken ett för litet flöde under lektid. 
Motala ström, 
Inloppet Norrbysjön 

2 Reglerad strömsträcka. 

Svartån övre 1-3? Svartån uppströms Svartåfors erbjuder lekmiljöer av varierade kvaliteter både inom och utanför undersökningsområdet. Ej fältbesökta. 
Lillån och Kapellån 2? Ej fältbesökt. Med hjälp av tidigare undersökningar bedömdes bra lekmöjligheter finnas. 
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Tabell 2. Vandringshinder enligt aspundersökning 2003-2004. Listan är inte helt fullständig. Lillån och Kapellån har utelämnats.  
Def: Definitivt hinder Part: Partiellt hinder 
 
 
Vattendrag 

 
Lokal 

 
Typ 

Hinder 
för asp 

 
Kommentar 

Stångån Knutsbro Dämme Def Dämme längst upp i sidofåran. 
Stångån Knutsbro Fall Part Litet fall nedan sidofåra, främst vid höga vattenstånd nedströms. 
Stångån  

    

     
     

   

Hovetorps
kraftverk 

Kraftverk Def Kraftverk med utlopp via en tunnel. 

Stångån Ärlångens
Inlopp  

Kraftverk Def 

Stångån Slattefors Kraftverk Def
Stångån Hackefors Kraftverk Def
Stångån Tannefors Kraftverk/fall Def Kraftverk + fall längst ned i torrfåra. 
Tinnerbäcken  Nedre delen Kulvert Def Kulverterat ca 500 m. 
Stångån Nykvarn Kraftverk/dämme 

 
Def Kraftverk + sidofåra med dämme längst upp. 

 Svartån Svartåfors Kraftverk Def
Svartån     

     
Odensfors Kraftverk Def

Svartån Vågforsen Kraftverk Def
Kumlaån Kumla Kvarn Litet fall+bråte Part Fåran är fysiskt påverkad och ett litet fall har bildats. Dessutom har bråte (ris, grenar 

m m) ansamlats och hindrar fisken. 
Kumlaån Kumla Kvarn 

 
Fall plus dämme Def Vid Kumla Kvarn finns ett dämme och strax nedan finns ett onaturligt fall. 

Sviestadsån Bjursby
Kvarn 

Dämme+fors Def Dämme som hindrar fisken längst uppströms i sidofåran bredvid den gamla kvarnen. 
Låg fallhöjd. Forsen i sidofåran hindrar också fisken. 

Motala ström Borensberg Kraftverk Def  
Motala ström Ljungsjön Dämme Def Dämme vid Ljungsjön. Både längst upp i torrfåra och i intagskanal. 
Motala ström Malfors Kraftverk/fall Def Kraftverk + fall nedan torrfåran. 

 Motala ström Nykvarn Kraftverk Def Nedlagt kraftverk.
Motala ström Älvås Kraftverk Def  
Motala ström Skärblacka Kraftverk Def Dämme i nedre del av sidofåran. 
Motala ström Skärblacka Kraftverk Def Kraftverk + damm. 
Torpån Orga Kvarn Ståltrumma Part Hög vattenhastighet, turbulent i ståltrumma under väg vid högt flöde. 
Torpån  

   
Orga Kvarn

 
 Dämme Def Kraftverksdamm.

 
 

Finspångsån Finspång Kraftverk Def
Finspångsån 

 
Finspång Spegeldammar 

 
Def Serie spegeldammar i sidofåror. 

 Ysundaån Ysunda  Dämme Def Kraftverksdamm.
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Resultat och diskussion 

Ärlången samt Stångån mellan Stora Rängen och Roxen 

Allmänt 
Stångån avvattnar Stora Rängen via Hovetorps (nya) kraftverk till Vistdammen 
genom en sprängd tunnel och en liten kanal. Parallellt går en ca 7 km lång 
naturfåra (Stångåns ursprungliga fåra) med en minimitappning på 0,1-0,5 m3/s. 
Sidofåran rinner via flera kraftverk, men dessa är nedlagda sedan början av 1960-
talet då man byggde det nya kraftverket. Längst ned i sidofåran ligger Knutsbro 
kraftverk. Där släpps vattnet bredvid kraftverket i en ca 200 m lång fåra. Det spills 
sällan vatten i naturfåran, undantaget minimitappningen. 
  
Vattnet rinner via Vistdammen vidare till Sturefors kraftverk som har sitt utlopp 
direkt i Ärlången. Naturfåra saknas. Strax uppströms kraftverket finns en vägbro 
där vattnet strömmar något. 
 
Vid utloppet från Ärlången finns en vägbro där vattnet strömmar något. Från 
Ärlången rinner Stångån sedan via Slattefors kraftverk och därefter vidare via 
Hackefors, Tannefors och Nykvarns kraftverk. Vid Slattefors kraftverk finns 
ingen naturfåra och Hackefors kraftverk har inte besökts. Tannefors kraftverk har 
en sidofåra. Parallellt med Nykvarns kraftverk går en ca 175 m lång torrfåra. 
Eftersom kraftverket bara maximalt kan ta in 16 m3/s spills vatten ofta i torrfåran 
under vårperioden, dock ej kontinuerligt under varje vår.  
 
Enligt Stig Hagström (sportfiskare) brukar asp synas vid Hovetorps 
kraftverksutlopp, främst på våren. Vid ett tillfälle har han fått en på spö. De 
brukar ibland vara rätt många och stora. Han tycker att de syns rätt bra vid lugnt 
vatten, men de tycks vara fler när kraftverket är påslaget. Senast han såg en var 
våren 2001 och första troligtvis i början av 1970-talet. 
 
Enligt Johan Backlin (Sturefors Godsförvaltning AB) finns det relativt gott om 
asp i Ärlången, speciellt vid sjöns utlopp och inlopp. Han har inte upplevt att det 
är under någon speciell tid som de håller sig vid inloppet. Det finns även en hel 
del i Vistdammen. Johan upplever inte att aspen vare sig ökat eller minskat.  
 
Wiking Lyckberg, sportfiskare, uppger att det finns en hel del asp i Ärlången, 
främst vid utloppet och Lillön. Han har fiskat frekvent i sjön från och med 1990. 
Han vet inte var de leker, men har sett flera vid utloppet under lekperioden. Han 
har fått några stora för ca 3 år sedan, ca 6-7 kg och uppåt 80 cm, men mestadels 
väger de som fångas ca 1,5-2 kg. Han tycker inte att antalet har minskat. 
 
En sportfiskare uppger att flera avlivade aspar som fångats vid sportfiske 
observerades vid utloppet under år 2004. 
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En sportfiskare uppger att han fått asp på ca 1 kg i strömmen vid Slattefors 
kraftverk under år 2001 och han vet fler med samma erfarenhet.  
 
Hans Nilsson, yrkesfiskare, har inte hört talas om att man bedrivit speciellt 
mycket aspfiske i Stångåns nedre delar (nedströms Nykvarn).   
 
I Östgöta Correspondenten från 1961 (Göransson 1961) nämns följande: 
"Nedanför Skälstorpsfallet lär aspen hålla till.” Skälstorpsfallet ligger strax 
uppströms Knutsbro.  
 
I Länsstyrelsens arkiv från 1898 står det att läsa att ”Asp uppgives finnas i Rengen 
med det går ej fiskaren där med på” (Linköpings kommun 2003). 
 
På Naturhistoriska Riksmuseet (2003) finns ett antal insamlade exemplar från 
Stångåsystemet. Sju stycken finns från Ärlången 1999, varav en från Billinge 
udde. Två har fångats mellan Hjulsbro och Slattefors 1996 och en mellan Nykvarn 
och Tannefors 1996.  
 
Vid ett provfiske 1994 i Ärlången fångades ingen asp (Fiskeriverket 2003). 
 
Fyra småaspar fångades vid nätprovfiske 2004 mellan Slattefors och Hackefors 
(ALcontrol AB 2005). 
 
Enligt Hans Gustafsson (boende på 1930-talet) fanns asp i Tinnerbäcken på 1930-
talet. 

Hovetorps kraftverk (utloppet) 
Sista biten från kraftverket rinner vattnet i en sprängd kanal, 100 m lång. Kanalen 
består till stor del av branta, sprängda kanter som stupar ned i djupet, men det 
finns också lite kanter med grus och block som vattnet strömmar förbi. Det är 
oftast mycket djupt. Platsen bedömdes inte som bra, men som möjlig för 
reproduktion. 
 
Lokalen inventerades på lekfisk 17, 24, 25, 28, 29 april och 1 maj år 2003 samt 
16, 20 och 22 april år 2004. Den 29 april 2003 besöktes platsen både på dagen och 
på natten. Ingen asp sågs. 17, 24, 25 april år 2003 var vattnet avstängt, men annars 
svagt strömmande till strömmande.  
 
29 april år 2003 utfördes en partiell rominventering och 8 maj utfördes en 
rominventering med hög arbetsinsats på de platser det inte var alltför djupt. Två 
stycken ej levande romkorn hittades i ett bakvattenparti på södra sidan. År 2004 
lades ris ned i vattnet innan leken. Den 5 maj inventerades rom med hög 
arbetsinsats där det inte var för djupt och dessutom vittjades riset. Ett ögonpunktat 
romkorn hittades på det björkris som satt djupast på södra sidan. Riset satt 1 m 
från botten och totala vattendjupet var ca 6 m. 
 
Jagande asp sågs vid flera tillfällen under juni-juli år 2003. 
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För att gynna leken bör kraftverket ej stängas av under lekperioden och fram tills 
att ynglen kläckts. Det vore bra att undersöka hur fisken nyttjar platsen för lek och 
om det finns fler lekplatser för den delpopulation som finns instängd i 
Vistdammen. Lekplatsen är inte typisk för asp och studier av aspen på denna plats 
kan bidra till bättre kunskaper om vilka krav aspen ställer på sina lekplatser.  

Knutsbro 
Parallellt med Knutsbro kraftverk går en 200 m lång sidofåra genom en ravin. 
Vattenmiljön är rik på block, sten och grus och är relativt naturlig i karaktären. 
Bottensubstratet var ganska renspolat och bevuxet med näckmossa. Vattnet var 
tidvis grumlat och tidvis klart. År 2003 släpptes ca 0,1 m3/s, men år 2004 
bedömdes flödet till ca 0,5 m3/s. Nedre delen bedömdes som möjlig, men ej bra 
för reproduktion vid 0,1 m3/s, men som bra vid 0,5 m3/s.  
 
Sidofåran har sin mynning i en rensad kanal där vattnet förr rann från kraftverket. 
Vattennivån i den kanalen varierar med vattennivån i Vistdammen och om nivån 
är låg blir det ett litet fall som fungerar som partiellt vandringshinder för asp. 
 
Lokalen inventerades 24 april 2003 på lekfisk. Ingen fisk hittades. 
 
Den 8 maj 2003 och 6 maj 2004 inventerades platsen fullständigt på rom i nedre 
delen av sidofåran och vid inloppet i kanalen. Ingen rom hittades.  
 
Minimitappningen skulle kuna höjas något för att lekmöjligheterna ska bli bättre. 
Ett ökat flöde är antagligen också av vikt för att locka dit fisken. Det är dock ej 
säkert att en åtgärd är motiverad. För att bedöma det måste man först hitta 
Vistdammens och Hovetorps aspars lekplatser och utreda vilken kvalitet det är på 
den lekplatsen. Vandringshindret åtgärdas lätt genom att sten flyttas runt.  
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Fors i Stångåns naturfåra vid Knutsbro. 
 

Vägbro Sturefors  
Vid denna bro som ligger strax uppströms Ärlångens inlopp finns lite stenbotten 
invid brofästena som vattnet strömmar över. Platsen bedömdes som möjlig, men 
ej bra för reproduktion. Lekfisk inventerades 20-28 april samt 1 maj 2004. Vattnet 
var svagt strömmande. Enstaka medelstora aspar sågs (Figur 2).  
 
En rominventering bör utföras för att det ska klarläggas om aspen leker här eller ej 
och för att lekmöjligheten ska utvärderas bättre. Sannolikt har platsen ringa 
betydelse för delpopulationen som finns i Vistdammen, men är ändå intressant.  
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Figur 2. Antalet aspar som sågs vid vägbron vid Sturefors under 20-28 april samt 1 
maj år 2004. 
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Ärlångens inlopp 
Inloppet i Ärlången går via ett kraftverk som mynnar direkt i sjön. Naturfåra 
saknas. Bredvid kraftverket finns några dammluckor för spillvatten. Nedströms 
dammluckorna finns grundbotten med block och sten utmed en sträcka av ca 100 
m. Nedströms kraftverksutloppet strömmar en del av vattnet åt sidorna över 
grundbotten med sten, block och näckmossa. Där bildas en liten strömvattenmiljö. 
Vid besöket var grundbotten relativt renspolad. Sannolikt bildas även en intressant 
strömvattenmiljö nedströms luckorna vid år med mycket spillvatten. Miljön 
bedömdes som bra för lek vid grundbotten, men endast över en tämligen 
begränsad yta. 
 
Under tiden 15 april t o m 2 maj år 2003 observerades upp till 29 aspar (Figur 3) 
Vid varje besök var en av spilluckorna öppen lite och de flesta observationerna 
gjordes nedströms den ström som kom från luckan. Några fiskar stod alltid precis 
nedströms luckan och de andra lite längre ut. Den 16-18, 25, 28-30 april samt 1-2 
maj var även kraftverket på vid besöket. Då observerades färre aspar och samtliga 
observationer gjordes vid kraftverket istället. Från och med 23 april användes 
även en starkare lampa, vilket kan ha påverkat resultatet. Den 26 april var det 
mycket blåsigt och vågor. Detta gjorde fisken svårare att se dels p g a vågorna, 
dels p g a att de gick djupare. Den 2 maj avbröts undersökningen. Storleken på 
lekfiskarna bedömdes till ca 45-60 cm d v s medelstort, men bedömningen var 
mycket osäker.  
 

 23



År 2004 kontrollerades platsen 19 till 28 april och 1 maj. Upp till ca 15 
medelstora aspar syntes vid grundbotten strax höger om kraftverksutloppet, sett 
från stranden (Figur 3). Fisken var lätt att se, men svår att räkna och antalet är 
ungefärligt. Den 22:e observerades mycket aktiva fiskar, sannolikt lekbeteende. 
Den 26-28:e observerades lekbeteende och det var som tydligast 27:e. Vid alla 
tillfällen var kraftverket på och vattnet strömmade över grundbotten. Endast lite 
vatten spilldes. Rom eftersöktes den 6 maj. Ögonpunktad rom hittades i stora 
mängder i den näckmossa som fanns på grundbotten med strömmande vatten på 
båda sidorna av kraftverksutloppet. Sten togs ej upp vid rominventeringen. 

 

0 0 0
2

6

13 13 14

29

0
2

25

3
0 1 0 0

0
5

10
15
20
25
30
35

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2

Datum (April-Maj)

A
sp

 (s
t)

 

2

6
4

15

8
10 10

15 14

5

1
0

5

10

15

20

25

30

35

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
Datum (April-Maj)

A
sp

 (s
t)

 
Figur 3. Antalet aspar som sågs vid Ärlångens inlopp under 16 april-2 maj år 2003 
samt 19-28 april 2004 och 1 maj 2004. 

 
Resultatet pekar på att inloppet har stor betydelse för aspen i Ärlången. 
Lekplatsen har begränsad yta och det är mycket möjligt att det finns fler 
betydelsefulla lekplatser i anslutning till sjön. Därför vore det bra att även titta på 
alternativa platser, t ex sjölek.  
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Ärlångens utlopp  
Utloppet är mycket fysiskt påverkat vilket bl a beror på att Kinda kanal löper här. 
När kraftverket är påslaget bildas ändå en viss strömvattenmiljö och platsen 
bedömdes som möjlig, men inte bra för lek. Främst bedömdes det som möjligt vid 
vägbron där vattnet strömmar svagt över stenbotten vid brofästena. Vid ett 
gammalt brofäste samt på en plats strax nedan dessa strömmar det också lite över 
stenbotten. Stenbotten var påtagligt algbeväxt och ej renspolad. Platsen besöktes 
bara sporadiskt vid vägbron under lektiden 2003 och ingen fisk sågs. Under 2004 
besöktes vägbron och gamla brofästet 14-28 april samt 1 maj. Vattnet var svagt 
strömmande till strömmande. 1-3 aspar sågs vid flera tillfällen vid bron under 
lekperioden (Figur 4). Rom eftersöktes vid bron 7 maj. Ögonpunktad rom 
(uppskattningsvis några hundra) hittades aggregerade under ett stenblock under 
vägbron.  
 
Tämligen mycket jagande asp observerades vid Ärlångens utlopp under år 2004.  
 
Platsen fungerar uppenbarligen för lek, men det är tveksamt om platsen har större 
betydelse för populationen under normala förhållanden. Algerna på stenarna, den 
fysiska påverkan och den låga vattenhastigheten bedömdes missgynna leken i stor 
grad. År med extra höga flöden vid lektid fungerar platsen eventuellt något bättre 
och kan då eventuellt ge ett betydelsefullt tillskott till populationen. 
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Figur 4. Antalet asp som sågs vid Ärlångens utlopp 14-28 april och 1 maj år 2004. 
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Tannefors 
Från Tannefors kraftverk släpps vattnet i en kanaliserad fåra. Bredvid finns en 
torrfåra, men fisken kan ej vandra upp i den p g a att vattnet faller i slutet av fåran. 
Platsen bedömdes ej som bra, men som möjlig för lek. Bedömningen gjordes när 
det inte rann vatten i sidofåran och eventuellt gick inte heller kraftverket för fullt. 
Det är möjligt att miljön till och med kan bli bra för lek vid ett högre flöde. 
Platsen ligger mitt i en attraktiv parkmiljö.  
 
Sannolikt kan man leda om vattnet från torrfåran samt strukturera om lite vid 
utloppet från torrfåran och på så vis få en bättre miljö för reproduktion. En 
minimitappning behövs också. Eftersom platsen ligger i attraktiv parkmiljö finns 
det stora möjligheter att skapa ett nöje i form av asplek-skådning. 

Stångåns Nykvarn 
Parallellt med Nykvarns kraftverk går en torrfåra med mycket block och sten. 
Torrfåran är 175 m lång och uppskattningsvis ca 35 m bred. När vatten släpps 
bildas forsar och strömmar. Eftersom kraftverket bara maximalt kan ta in 16 m3/s 
spills vatten ofta under vårperioden. Längst upp i torrfåran ligger ett dämme som 
fungerar som definitivt vandringshinder. Vattnet har tidvis varit något grumlat. 
Miljön bedömdes som bra för reproduktion när vatten släpps i torrfåran. Ca 500 m 
nedströms lokalen har ett kommunalt avloppsverk sitt utsläpp. 
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Nykvarn i Stångån.Övre bild: kraftverket till höger och torrfåran till vänster, foto taget från 
gångbron. Nedre bild: torrfåran vid nolltappning. Här bildas en fors när mycket vatten släpps 
vilket ger en bra lekmiljö för asp.  
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Platsen inventerades på lekfisk den 15-28 april 2003 från en gångbro och från 
kanterna. Den 15-17 april var kraftverket på, men det rann inte vatten i torrfåran. 
Den 18-27 april var allt vatten avstängt. Den 28 april var vattnet starkt 
strömmande både från kraftverket och i torrfåran. Den 17 april observerades fem 
aspar samtidigt (Figur 5). En av dem var stor och simmade ensam vid bron, 
medan de andra simmade i grupp från bron mot kraftverket. Storleken på den 
ensamma bedömdes till ca 65-80 cm. Övriga aspars storlek var svårbedömd, men 
de såg ut att vara av blandad storlek och något mindre än den ensamma. Den 18 
och 21 april sågs en stor asp cirkla runt i området.  
 
År 2004 inventerades platsen på samma vis 19, 21 och 23 april. Kraftverket var på 
vid alla tillfällen. Den 19 och 21:e spilldes ca 4 m3/s och vattnet blev strömmande 
i torrfåran. Den 23: e spilldes endast lite vatten och det blev svagt strömmande 
vatten i torrfåran. Vid detta tillfälle observerades 2 medelstora aspar strax 
uppströms bron, och en till sågs lite längre upp (Figur 5). Rom eftersöktes den 
24:e i torrfåran. Ingen rom hittades. Rommen var lättinventerad då endast lite 
vatten spilldes. 
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Figur 5. Antalet aspar som observerades i Stångån nedströms Nykvarns kraftverk 
under tiden 15-28 april år 2003 och vid tre tillfällen under 2004.  
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Asparna som sågs hade stigit upp för lek, men lekens utgång är oviss. Att rom inte 
hittades kan ha berott på att de inte hann leka innan vattnet stängdes av i torrfåran. 
Det kan också ha berott på skev könsfördelning hos de få asparna. För att aspen 
ska gynnas behövs minimitappning i torrfåran. Detta kan ske till en relativt låg 
kostnad eftersom det ändå spills mycket vatten under den aktuella perioden. Man 
kan även bygga ett omlöp, förslagsvis genom parkmiljön. Det bör i så fall ske i 
kombination med att lekmiljön vid Tannefors förbättras. Omlöpet bör designas så 
att fisken även kan leka i omlöpet. Om det går att få bra lek i torrfåran och/eller i 
ett omlöp skulle det vara av stort publikt intresse. Ett omlöp skulle dock sannolikt 
kräva mycket vatten.  

Andra lokaler i Stångån och biflödet Tinnerbäcken 
Vid Slattefors kraftverk finns ingen naturfåra och platsen fungerar sannolikt inte 
speciellt bra för lek. Hackefors kraftverk besöktes inte. Det finns även några andra 
platser utmed ån där vattnet strömmar på, men dessa har inte besökts i större 
utsträckning. Troligtvis fungerar de inte speciellt bra för lek, men det går inte att 
utesluta.  
 
Tinnerbäcken är ett litet biflöde till Stångån som rinner ut mellan Tannefors och 
Nykvarn. Det finns strömsträckor som skulle kunna fungera för lek, men de sista 
500 m innan den når Stångån är den kulverterad. Det är dock tveksamt om 
vattenföringen blir tillräckligt hög, avrinningsområdet är endast 65 km2 stort. 
Bäcken besöktes ej inför denna inventering.  
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Svartån 

Allmänt 
Svartån rinner från Sommen till Roxen. En stor del av ån är utbyggd med 
kraftverk. Fältarbete har endast skett nedströms Svartåfors, men intervjuarbetet 
omfattade en större sträcka.   
 
Kaga 
Enligt Hans Nilsson, yrkesfiskare i Roxen, har aspen gått upp i Svartån för lek. 
Fram till 1960-talet drog man not efter asp i Svartån uppströms Kaga kyrka.  
 
Enligt Bertil Pettersson, ordförande i Nedre Svartåns FVO, var det gott om asp på 
1930-talet och han minns hur man förr drog not efter dem då det gick upp 
mängder av asp i april. De gick upp för lek från Kaga kyrka och uppåt. Då gick de 
även upp i kraftverkets torrfåra för lek, men det hände att flödet stängdes av och 
fisken strandade. Han upplever att det fanns mer asp för 30 år sedan och tidigare, 
men inte att de minskat under de senaste åren. Han tycker de minskat i takt med 
att regleringen ändrats. 
 
John Vretemark, sekreterare för Nedre Svartåns FVO, bor längst ned vid 
strömsträckan. En gång för ca 5 år sedan lade hans far nät över ån vid lektid och 
de fick ca 40-50 st på ca 2 kg. Denna typ av nätläggning var dock en 
engångsföreteelse. Han har sett rom på botten, men vet ej säkert om det var 
asprom. Han vet ej om mängden asp förändrats. Han fiskar ej asp aktivt, men får 
asp ibland. Enligt Vretemark går fisken upp i området med strömmande vatten, 
men vänder tillbaks när vattnet från kraftverket stängs av.  
 
Gunnar Schander, Nedre Svartåns FVO, har sett lekande asp förr. Han tycker att 
aspen minskat i antal jämfört med för ca 30 år sedan, men även att den minskat de 
senaste 5 åren. Han känner ej till att det skulle ha gått upp asp i torrfåran under 
senare tid. 
 
Tiburtz Tiburtius (1755) uppger att aspen gått upp i Svartån i Nybroströmmen 
efter islossningen. Det var ett tämligen fördelaktigt aspfiske och de fångades med 
not. 
 
Övriga platser 
Enligt Peter Grahn, sportfiskare, har asp på ca 3,5 kg fångats vid Älvestad 2001-
04-10. Enligt Grahn har även en asp på 3 kilo fångats i höjd med Västerlösa ca 
1999 och en vid Björkeberg strax innan Ledberg ca 5-6 år tidigare. 
 
Hans-Olof Joelsson, fiskerättsinnehavare Mjölnorpesjön, har fått uppgift om att en 
asp fångats i Mjölnorpesjön. Han minns att för ca 30 år sedan fick de vad de då 
kallade stor mört (det kan eventuellt ha varit asp eller färna).   
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Anders Rockler, Östanbäck fiske (sportfiskecamp vid Västerlösa-Älvestads FVO), 
har mycket kontakt med sportfiskare, men har ej fått någon aspfångst 
inrapporterad. Han har hört talas om enstaka fångster.  
 
Lars-Ove Gustafsson, Västerlösa-Älvestads FVO, fiskar inte så mycket själv nu, 
men fick en asp i ryssja för ca 30 år sedan. Han har hört om enstaka fångster och 
han pratade med en person som fick en för ca 5 år sedan på några kilon. Lars-Ove 
tror att det fanns mer asp för ca 30-40 år sedan. 
 
Länsstyrelsen Östergötland (2002) uppger icke belagda fynd av asp från 
Vågforsens kraftstation och Hammarsberg norr om Boxholm. De uppger vidare 
att asp lär leka vid Egebylund utanför Mjölby. De påpekar att det inte har utretts 
om uppgifterna är aktuella.  

Kaga (Nedre Svartån) 
I nedersta delen av Svartån finns en ca 1,3 km lång strömsträcka. Miljön är 
mycket naturlig med block, sten och grus. Inga större rensningsföretag är synliga. 
Bitvis förgrenar sig ån och bildar heterogena kvillområden. Vattenflödet regleras 
från Svartåfors kraftverk och vattnet leds fram till sträckan via en kanal från 
kraftverket. Parallellt med kanalen går en torrfåra där vatten endast spills vid 
enstaka tillfällen. Vid kraftverket ligger ett dämme som bildar dammen 
Mjölnorpesjön. Hela den långa strömsträckan bedöms som optimal för 
reproduktion när ordentligt med vatten släpps, men vid nolltappning blir miljön ej 
bra.   
 

 
 

Lekplats för asp i Svartån. 
 
Platsen inventerades på lekfisk från en gångbro längst uppströms under tiden 16-
28 april år 2003 och den 19, 21 och 23 april 2004. Under tiden 23-28 april 2003 
inventerades även ett parti på norra stranden. Ingen asp och knappt någon annan 
fisk sågs. Flödet var år 2003 inte så högt som normalt för årstiden, men inte heller 
helt avstängt på grund av att kraftverksbolaget hade ställt upp på att släppa vatten 
för eventuell fisklek. År 2004 var flödet desto högre.  
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Övre bild:optimal lekplats i Svartån, undantaget regleringen. Nedre bild: lekbotten. 
Foton tagna vid nolltappning 

 
 
Den 1 maj 2003 kontrollerades en mindre del av norra kanten på romförekomst. 
Den 6 maj undersöktes hela strömsträckans längd, men p g a mycket hög 
vattenföring blev inte undersökningen helt täckande. Ingen fiskrom hittades. Den 
25 april år 2004 inventerades främst den övre delen av strömsträckan, men även 
andra delar till fots. Ett romkorn hittades i övre delen och en större mängd ganska 
långt ned i sträckan.  
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En minimitappning under leken skulle behövas. Sannolikt skulle minimitappning 
under uppväxtperioden också vara bra. Det är lite konstigt att lekfisk ej sågs trots 
att det bara för några år sedan gick upp rikligt med fisk, men sannolikt berodde 
det på att de lekte på en del av sträckan som ej inventerades. Det är svårt att 
bedöma om det beror på att det finns lite lekfisk. Inventeringen kan med fördel 
upprepas, men helst med större omfattning. Det skulle ge en bra bild av aspens 
situation i Svartån.  

Andra lokaler i Svartån  
Trots att ån är utbyggd finns många strömvattenmiljöer kvar utmed åns 
sträckning. Dessa har inte besökts inför denna undersökning, men flera platser 
torde utgöra potentiella reproduktionslokaler för asp. En inventering av asp 
uppströms Svartåfors är viktig eftersom det sannolikt rör sig om mindre och 
därmed sårbara delbestånd. 

Lillån och Kapellån 
Lillån och Kapellån ansluter till Svartån strax uppströms Odensfors. I dessa 
vattendrag finns strömsträckor som torde vara en bra miljö för reproduktion. 
Platserna har inte besökts, men bedömningen baseras på beskrivningar av 
Länsstyrelsen Östergötland (2002). En närmare undersökning vore bra. Detta kan 
gärna kombineras med ett färnaprojekt, eftersom den också lever i Lillåns 
vattensystem och har liknande miljökrav. 

Motala ström uppströms Roxen 

Allmänt 
Motala ström rinner från Vättern via Boren och Norrbysjön till Roxen. Vattnet är 
reglerat via flera kraftverk. Nedströms Norrbysjön ligger Ljungsjön som är en 
kraftverksdamm som dämts över ursprungsfåran. Efter dammen rinner vattnet i en 
kanal till Malfors kraftverk. Parallellt med kanalen går en naturlig heterogen 
torrfåra. Efter Malfors kraftverk rinner vattnet vidare till Nykvarns kraftverk. 
Kraftverket är nedlagt och allt vatten passerar via dammluckor ut i en blockrik 
sidofåra och därefter rinner vattnet vidare ut mot Roxen i en den naturliga fåran. 
Resurser har främst lagts på intervjuer och fältarbete i området nedströms 
Ljungsjön, men även inloppet till Norrbysjön har besökts.  
 
Enligt Hans Nilsson, yrkesfiskare, har aspen gått upp i Motala ström för lek. Fram 
till 60-talet drog man not efter asp, främst från kraftverket till ca 800-900 meter 
nedströms.  
 
Karl-Olof Grankvist, sportfiskare, har fiskat en del i Ljungsjön, men aldrig fått 
eller hört talas om att någon skulle fått asp.  
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Kungsbro (mellan Nykvarn och Roxen) 
Från Nykvarns dammluckor strömmar vattnet ut i sidofåran som är ca 175 m och 
blockrik. Vattnet blir mycket starkt forsande och strömmande första biten för att 
bli svagt strömmande-strömmande på de resterande 2 km innan Roxen. Flödet 
korttidsregleras hårt från Malfors kraftverk och ofta är vattnet helt avstängt, även 
på våren vid lektid. Nykvarns kraftverk med damm är ett definitivt 
vandringshinder. En stor del av Kungsbroområdet bedöms som bra för asplek, 
bortsett från regleringen. Med dagens reglering bedöms området inte kunna 
fungera speciellt bra för asplek.  
 
Området besöktes för lekfiskinventering den 16-23 april. Vattenflödet var 
avstängt vid varje tillfälle och därför gjordes endast en översiktlig kontroll av 
lekfisk vid vägbron närmast mynningen och/eller vid de gamla brofästena som 
ligger strax uppströms bron. Ingen fisk sågs.  
 
För att gynna aspen bör en minimitappning släppas under lektiden och gärna 
också under fiskynglens uppväxt. 
 

Inloppet i Norrbysjön 
Norrbysjön har en strömsträcka vid inloppet som bedömdes som bra för 
aspreproduktion, förutsatt att vatten släpps.  
 
 

 
 

Motala ström. Fotot taget från utskovet för spillvatten vid Nykvarns kraftverk. 
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Stjärnorpebäcken 
Stjärnorpebäcken rinner till Roxen. Närmst Roxen finns en lång opåverkad 
sträcka med flera strömpartier. Bäcken bedömdes bara vid lågflöde. Bäcken 
bedömdes som bra för reproduktion, förutsatt att det blir tillräckligt högt flöde 
under lektiden. Det är dock tveksamt om flödet blir tillräckligt högt, 
avrinningsområdet är bara 38 km2.  

Kumlaån 
Kumlaån mynnar i södra delen av Roxen och har ett tillrinningsområde på 117 
km2. Vid Kumla kvarn, ca 5 km från Roxen, finns en 50 m lång strömsträcka med 
sten och block som bedömdes som bra för lek. Längst upp på strömsträckan finns 
ett partiellt vandringshinder i forma av ett litet fall, se foto (ej naturligt). Lite 
längre upp finns även bråte och kvistar som bildar hinder. Strax uppströms ligger 
större vandringshinder i form av att onaturligt fall och ett dämme (3 m vardera). 
Tidvis har vattnet varit syrefattigt (Roger Björk, Miljökontoret, Linköpings 
kommun muntligen), vilket kan påverka reproduktionen och ynglen. Platsen 
bedömdes som bra för lek, förutsatt att vattenkvaliteten är tillräckligt bra. 
 
Enligt Curt Johansson som bor vid Kumla Kvarn har mycket asp gått upp för lek 
förr. Sist de såg någon var för ca 15 år sedan och han tror att de numer har 
försvunnit. Han säger att det var ett folknöje förr när aspen gick upp och när han 
var barn (d v s för ca 50 år sedan) jagade de dem och sålde till en fiskbullfabrik. 
Enligt Curt kunde de ej passera det första hindret som även fanns då. 
 
Rom eftersöktes den 22 april och den 7 maj 2004, men inget hittades. Vattnet var 
starkt grumlat vid besöken. 
 
Om vandringshindren åtgärdas blir det ytterligare strömpartier tillgängliga, men 
endast i begränsad grad. Eftersom Kumlaån haft låga syrehalter bör man 
undersöka om det kan utgöra problem för eventuella aspars reproduktion i ån.  
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Kumlaån nedströms Kumla kvarn. Övre bild: tidigare lekplats för asp.  
Nedre bild: vandringshinder. 
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Sviestadsån 
Sviestadsån mynnar i södra delen av Roxen och har ett avrinningsområde på 217 
km2. En bit uppströms Roxen ligger Bjursby kvarn och här finns en strömsträcka 
på ca 70 m. Längst upp vid kvarnen rinner vattnet bredvid i en sidofåra, men 
längst upp i sidofåran finns ett definitivt vandringshinder där vattnet faller ca 60 
cm. Uppströms strömavsnittet vid Bjursby kvarn finns ytterligare två fina 
strömsträckor. Bottnarna i strömsträckorna består av block, sten och grus. Det 
fanns mycket näckmossa på strömsträckorna, men i övrigt var substratet ganska 
renspolat. Vattnet var ganska grumligt vid besöken. Bredden var ca 3-7 m. Alla 
strömsträckorna bedömdes som bra för lek.  
 
Enligt Ingegerd Andersson, markägare vid Bjursby kvarn, har aspen gått upp för 
lek i Sviestadsån. Vid ett tillfälle för ca 15 år sedan gick mängder upp och de 
fångade exemplar i 4-5-kilosklassen. Hon vet inte om det går upp några nu för 
tiden. 
 
Rom eftersöktes 23 april och 7 maj 2004. Den 7 maj hittades rom, men ej den 
23:e. Rommen fanns dock bara på en begränsad del av sträckan, precis nedströms 
gamla kvarnen. Rommen var ej ännu ögonpunktad, men ett par korn samlades in 
och kläcktes utan problem. 
 
Vandringshindret bör åtgärdas så att den potentiella lekplatsen längre upp nås. 
Detta är främst motiverat om det finns gott om lekfisk. Biotopvård skulle 
sannolikt förbättra miljön, men den är ganska bra nu också. Det är oroväckande 
att det bara fanns en liten mängd rom och mer undersökningar behövs för att 
orsaken ska fastställas. Det är möjligt att det var en sen lek och att det alltså blev 
mer rom efter besöket. 
 

 
 

Lekplats för asp i Sviestadsån.  
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Roxen  
Hans Nilsson, yrkesfiskare, brukar få runt 30-40 kilo asp per år i Roxen, både 
stora på flera kilon och små. Fångsterna har varit rätt så spridda över sjön. Han 
upplever att det finns mindre med asp nu än för ca 30 år sedan. Fångststatistik 
presenteras i Figur 6 och 7. 
 
1914-1923 landades i snitt 929 kg asp per år (2,6% av fångsten), se Björk (1990) 
för detaljer. Björk (1990) uppgav ej om det innefattade notfiske på lekplatser 
och/eller fiske i Roxen. 
 
Vid provfiske 1990 och 2001 fångades ingen asp (Björk 1990, Dahlberg & 
Engström 2002). 
 
På Naturhistoriska Riksmuseet (2003) finns två exemplar från 1999. 
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Figur 6. Mängden asp (kg) som fångats i Roxen och anslutande vattendrag enligt Hans Nilsson, 
yrkesfiskare, under perioden 1944-2002. Observera att mängden varierar med både 
fångstmetod/insats och fiskmängd. 
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Figur 7. Andelen (%) asp av totalfångsten i Roxen och anslutande vattendrag enligt Hans 
Nilsson, yrkesfiskare, under perioden 1944-2002. Observera att den procentuella andelen 
varierar med både fångstmetod/insats och fiskmängd. 
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Motala ström mellan Roxen och Glan 

Allmänt 
Motala ström rinner från Roxen fram till Älvås kraftverk och därefter vidare till 
Skärblacka kraftverk (pappersbruket). Vid Skärblacka rinner huvuddelen av 
vattnet förbi via kraftverket, medan en del går via en sidofåra som kallas 
Mellanströmmen. Efter kraftverket rinner vattnet sedan vidare för att mynna i 
Glan. Vattnet regleras vid dessa kraftverk, men flödet underskrider aldrig 20 m3/s 
som är satt som minimitappning. Älvås byggdes 1988 och Skärblacka 1987. 
 
Både Älvås och Skärblacka inventerades på lekfisk och så gott det gick på rom.   
 
Enligt Sten Strömberg, sportfiskare, brukar det finnas asp nedströms Älvås 
kraftverk. Han har själv fått tre st vid kraftverket och hört talas om 8-9 st till under 
de senaste åren. De har som regel fångats mitt i strömmen under april-maj. På 
Naturhistoriska Riksmuseet finns ett exemplar från denna plats, fångad av 
Strömberg den 20 maj 2001. 
 
Enligt Magnus Åhlin, ordförande Skärblacka sportfiskeklubb, har en del asp 
fångats i Mellanströmmen och uppströms denna för flera år sedan (vet inte exakt 
när).  
 
Enligt Åke Reuterhage, Billerud pappersbruk, är det vanligt att man ser asp från 
bron som ligger vid vakten vid pappersbruket, d v s strax nedströms 
kraftverksutloppet, på sommarhalvåret. Enligt ett flertal personer som arbetar på 
Skärblacka pappersbruk brukar man ofta se asp från bron och från andra höga 
punkter.  
 
En sportfiskare uppger att han har fått en asp på 3,5 kg år 2000 på sommaren ca 1 
km nedströms kraftverket vid inloppet i Glan. 
 

Älvås 
Nedströms kraftverket strömmar vattnet i en ganska homogen fåra på 100 m innan 
strömmen vidgas till ett lugnflytande parti. Bredvid kraftverket finns dammluckor 
och där spills vatten ofta, eftersom kraftverket är relativt litet. Naturfåra finns inte. 
Vattnet kan bli starkt strömmande när mycket vatten spills, men annars blir det 
svagare strömförhållanden. På östra sidan av fåran finns lite block och sten som 
vattnet strömmar över när mycket vatten spills. Platsen bedömdes som möjlig, 
men inte bra för reproduktion om bara lite vatten spills. Om mycket vatten spills 
bedömdes platsen som bra.  
 
Platsen lekfiskinventerades den 16 april-1 maj, 2003. Asp sågs den 17-22 april vid 
dammluckorna. P g a att det fanns mycket gös och braxen var det svårt att se hur 
mycket av fisken som bestod av asp. De var minst fem st i varierade storlekar. 
Flödet bestod endast av läckage från luckorna samt ca 20 m3/s från kraftverket. 
2004 inventerades lekfisk 19, 21, 23, 24 och 28 april, men ingen fisk sågs. Mycket 
vatten spilldes den 19-24:e och det blev forsande-strömmande vatten på en sträcka 
av 100 m. Den 28 april spilldes endast lite och det blev svagt strömmande vatten.  
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Rom eftersöktes, men det gick inte att få upp något bottenmaterial på det område 
som haft strömmande vatten år 2003. År 2004 togs material upp i stranden utmed 
hela strömsträckan nedströms luckorna. Ingen rom hittades. Det var påtagligt 
mycket alger på stenarna i kanten. Ris hade också placerats ut, men det mesta 
försvann under inventeringsperioden. På det som fanns kvar hittades ingen rom.  
 
Även om ingen rom hittades bedöms platsen som tillräckligt bra för en fungerande 
lek, förutsatt att vatten släpps. För att gynna aspen bör vatten spillas vid lektid. 
Eventuellt vore det bra med spill under ynglens uppväxt. Biotopen skulle kunna 
förbättras genom att sten, block läggs ut nedströms spillvattenluckorna.  

Skärblacka kraftverk (pappersbruket) 
Vattnet strömmar ut från kraftverksutloppet och rinner vidare på en sträcka av 1 
km till ett parti där Motala ström vidgar sig och sedan vidare ut i Glan. På 
sträckan efter kraftverket har man sprängt en kanal i botten och därför blir det inte 
naturliga strömmar eller forsar. Strax nedanför kraftverksutloppet ligger en bro. 
Där strömmar vattnet över grundare partier med block och sten vid sidan om 
själva kanalen. Det partiet bedömdes som möjligt, men inte bra för lek. 
Bottensubstratet var påtagligt bevuxet av filamentösa alger och det fanns även 
mycket sediment på substratet. Längre nedströms ligger ett dämme som revs i 
slutet av1980-talet. Där ligger en liten kort sidofåra som är grundare, men 
sannolikt kan området ej fungera för lek. 
 
Parallellt med kraftverket går sidofåran som kallas Mellanströmmen. Där släpps 
som regel bara lite vatten. Vattnet som passerat Mellanströmmen rinner sedan ned 
för ett dämme och ut vid strömsträckan vid bron och bidrar i viss mån till att det 
blir strömmande vatten. Mellanströmmen är delvis uppdämd till en spegeldamm, 
men längst upp ligger en strömmande blockrik sträcka som bedöms som bra för 
asplek om det släpps ordentligt med vatten. Dämmet hindrar fisken att vandra upp 
dit. Längst upp i Mellanströmmen ligger ett ytterligare vandringshinder i form av 
ett dämme. I Mellanströmmen sätter man ut fisk för sportfiske. 
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Motala ström vid Skärblacka pappersbruk. Övre bild: asp observerades främst vid bropelaren vid 
aspundersökningarna år 2003-2004 samt i området uppströms pelaren. Nedre bild: dämmet vid 
mellanströmmen.  
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Platsen inventerades under tiden 15–29 april samt 1-4 maj 2003. Den 15-16 april 
undersöktes bara sidofåran vid gamla dämmet. Övriga tillfällen undersöktes 
området vid bron. Upp till 33 aspar observerades (Figur 8). Från och med den 23 
april användes en starkare lampa, vilket kan ha påverkat resultatet. Den 29 april 
användes en något svagare lampa. Flödet var som regel konstant ca 20 m3/s, men 
från och med den 2 maj var flödet högre. De flesta fiskarna var stora, men det 
fanns även några medelstora. Flertalet av fisken bedömdes till storlekar uppåt 80 
cm, men bedömningen är osäker. Endast ca fem medelstora observerades på en 
och samma gång. Som regel stod fisken från det östra brofundamentet till utloppet 
från Mellanströmmen, men vid enstaka tillfällen var många eller nästan alla på 
andra sidan av fåran.  
 
2004 inventerades lekfisk 21, 23, 24 och 28 april från bron och vid norra delen av 
utloppet från Mellanströmmen. Den 21:e och 23:e sågs två aspar strax uppströms 
bropelaren. Den 24:e sågs fem st uppströms bropelaren och strax till vänster från 
bron sett, snett uppströms om bropelaren. Den 28:e sågs en asp nedströms 
bropelaren. Flödet var strömmande-svagt strömmande och högre än 2003. 
Fiskarna var stora. Vattnet var grumlat 2004 och det var svårt att se fisken. 
Sannolikt fanns fler än de som sågs. För övrigt observerades över 20 färnor.  
 
Den 30 april 2003 rominventerades de grunda områdena uppströms och strax 
nedströms bron under 4 timmar. Rom (se figur) hittades på en sten i den fors som 
bildades från vattnet som föll från dämmet vid Mellanströmmen. Den 2 maj 2004 
inventerades samma område med samma arbetsinsats. Ögonpunktad rom hittades 
under ett par stenar vid brofästet. P g a högre vattenstånd 2004 gick det inte att få 
upp material från grundområdena uppströms brofästet. Ris placerades ut och togs 
upp den 2 maj. Riset var algbevuxet när det togs upp och det fanns ingen rom. 
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Figur 8. Antalet aspar som observerades intill bron vid Skärblackas kraftverk 
(pappersbruket) under tiden 17 april t o m 4 maj år 2003 samt antalet vid sidofåran, 
gamla dämmet under tiden 15-16 april.  
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Det som tycks vara störst problem vid Skärblackas kraftverk är avsaknaden av 
renspolade stenar och annat leksubstrat samt den låga vattenhastigheten. För att 
gynna aspen vore det bra att förbättra lekmiljön vid brofästet. En fiskväg upp i 
Mellanströmmen har ej bedömts som aktuellt eftersom det kan leda till att den 
utsatta fisken försvinner. Det är inte helt omöjligt att leken sker på andra platser 
än vid brofästet. Eftersom leken vid brofästet ej tycks fungera bra gör det i alla 
fall ingen skada att förbättra miljön där. Man skulle exempelvis kunna spilla 
någon kubik per sekund från dammen vid Mellanstömmen, ner över ett 
grundområde så att fisken får en rejäl strömvattenmiljö att leka i. Man skulle 
troligtvis också kunna förbättra miljön genom att lägga ut mer sten vid brofästet 
utan att påverka utströmningen från kraftverket.  
 
 

 
 

Asprom från Skärblacka, funnen vid inventering år 2004. 
 

Torpån 
Torpån rinner från Ören till Glan och har ett ca 85 km2 stort avrinningsområde. 
Medelvattenföringen är ca 0,55 m3/s och ån rinner främst genom jordbruksmark 
(Norrköpings kommun 2002). Längst ned strax innan Glan ligger Orga Kvarn. 
Där finns ett dämme som fungerar som definitivt vandringshinder. Från dämmet 
leds en del vatten till ett kraftverk i Orga Kvarn. Resten av vattnet går i en 
sidofåra på 100 m som är block-, sten- samt grusrik och har en varierad 
bottentopografi. Vattnet i sidofåran bildar en relativt naturlig strömvattenmiljö 
med strömmande och forsande vatten. Kraftverksutloppet ansluter längst ned i 
strömsträckan. Strax innan fårorna går samman passerar sidofåran en ståltrumma 
under en väg. Vid höga flöden (främst i kombination med lägre vattennivå i Glan) 
bildar detta ett vandringshinder eftersom vattenhastigheten blir hög och vattnet 
turbulent. Enligt en av ägarna läcker turbinen alltid lite och under våren rinner det 
alltid rikligt med vatten i sidofåran (undantaget torrår som 2003). Sträckan 
bedömdes som bra för asplek även om den inte var speciellt stor. 
 
Ägarna till Orga Kvarn som även bor i anslutning till strömsträckan har inte hört 
om eller sett asp i Torpån. 
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Platsen inventerades på lekfisk 16-28 april samt den 1 maj 2003 och 24 april, 
2004. Ingen asp observerades. Platsen gick att överblicka bra och asp kan 
knappast ha varit där utan att observeras. Vandringshindret var passerbart under 
det låga flöde som var under inventeringen. Flödet var uppskattningsvis några 
hundra liter per sekund vid lekfiskinventeringen båda åren. Temperaturen var 
9,5ºC den 24 april och 11,7ºC den 3 maj år 2004. Temperaturen för 2003 
presenteras i Bilaga 1. 
 
Rom söktes i hela sträckan (även sträckan från kraftverksutloppet) noggrant den 8 
maj samt partiellt den 25 april år 2003. År 2004 inventerades rom noggrant den 3 
maj. Ingen rom hittades. 
 
Det är oklart hur ofta trumman fungerar som hinder vid lektiden. Hindret kan med 
fördel åtgärdas vilket skulle förbättra möjligheterna för asp från Glan att leka. 

Ysundaån 

Allmänt 
Ysundaån rinner från skogslandskapet norr om Glan och ut i Ysundaviken i norra 
delen av Glan. Ån är reglerad på flera platser. Enligt en markägare brukar norsen 
gå upp för lek i nedre delen av Ysundaån, men hon vet inte om asp gör det.  

Ysunda 
Strax uppströms Ysundaåns inlopp i Ysundaviken ligger en strömsträcka. Längst 
upp i sträckan ligger ett gammalt dämme med ett litet minikraftverk. Parallellt 
med kraftverket går en naturlig och blockrik torrfåra. Den sammanstrålar med 
vattnet från kraftverket efter bara ca 20 m. Vattnet blir forsande i sidofåran vid 
höga flöden. Nedströms detta ligger en tämligen naturlig strömvattensträcka på ca 
100 m med grus, sten och block. Bottentopografin och strömförhållandena är 
varierade. Platsen bedömdes som bra för reproduktionen. Vattnet var starkt färgat. 
 
Platsen inventerades på lekfisk den 24 och 26 april. Ingen lekfisk syntes till. 
Platsen inventerades på rom den 5 maj. I strömsträckan längst ned hittades 
norsrom i ganska stor mängd, men ingen annan rom. Rominventeringen var 
omfattande och eventuell asprom kunde knappast missas. Den 24:e var vattnet 
strömmande och den 26:e strömmande-svagt strömmande. 
 
Inga åtgärder bedömdes som aktuella.  
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Strömsträcka vid Ysunda som inventerades 2004. Vid strömnacken strax bakom stora 
stenen i nedre bild hittades norsrom, men ej asprom. 
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Glan 
Johan Axelsson, yrkesfiskare i Glan, brukar fånga runt ett tjugotal aspar per år i 
Glan. De brukar ligga runt 3-6 kilo, men han har även fått exemplar i 8-
kilosklassen. Han fångar även småasp. Han har inte upplevt att beståndet har 
förändrats de senaste 15 åren. Han har fått asp spritt över sjön, men mest på västra 
sidan vid Resta. 
 
Vid provfiske 2001 fångades en asp och 1990 ingen (Björk 1990, Dahlberg & 
Engström 2002). 
 

Finspångsån och Dovern 

Allmänt 
Finspångsån mynnar inne i Finspång i Dovern som är en större vik som är 
förbunden med Glan via ett sund. Finspångsån rinner ut i Dovern via ett kraftverk, 
men en del vatten passerar även via en parkmiljö. 
 
Jan Nilsson som fiskar i Risingebygdens FVO har bara hört om några personer 
som fått asp i Dovern, men har inte fått någon själv.  

Finspångsåns utlopp  
Från kraftverket rinner Finspångsån i en strömmande, men ganska homogen och 
kanaliserad, sträcka fram till inloppet i Dovern. Övre delen är stensatt och 
homogen, men nedre delen är något mer varierad. Platsen bedömdes som möjlig, 
men inte bra för lek. Det finns flera utsläpp på platsen. Ån var ofta grumlig, men 
tidvis var vattnet klarare. Parallellt med den kanaliserade fåran rann även vatten 
via två andra fåror. Där rann vattnet via flera spegeldammar i en parkmiljö. Den 
nedersta dammvallen hindrade fisk att gå upp.  
 
Platsen inventerades på lekfisk den 24 och 26 april, men ingen fisk sågs. Vid båda 
tillfällena var vattnet svagt strömmande och bara lite vatten rann från kraftverket. 
Platsen rominventerades den 5 maj, men ingen rom hittades. Det var ganska svårt 
att få upp bottenmaterial. 
 
Om man förbättrar strömvattenmiljön i sidofåran eller vid kraftverket kan platsen 
bli en bra lekplats för asp. Det skulle även bli ett fint inslag i parkmiljön. En 
minimitappning från kraftverket vore också bra. 
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Asplången 
Sjön Asplången har kontakt med Roxen via Göta Kanal. Boende har uppgett att 
asp fångats på nät vid flera tillfällen under tiden 1940-1990 (Jonas Edlund 
Norrköpings kommun, arbetsmaterial). Gunnar Karlsson uppger till Jonas Edlund 
att det fanns gott om asp på 1940-talet, men på senare tid har de minskat. Aspen 
har inte varit vanlig, men enstaka har fångats varje till vart femte år.  
 
Sjön provfiskades 1990 och 1995 utan aspfångst (Delling et al 2000, Jonas Edlund 
Norrköpings kommun, arbetsmaterial). Under hösten 2005 ska sjön provfiskas 
igen enligt Johan Von Kantzow (Asplångens FVO).  
 
Delling et al (2000) bedömde att aspen troligen kommer från Roxen via kanalen 
och alltså inte fortplantar sig i anslutning till eller i Asplången.  
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Allmän diskussion 
Undersökningen visade på att asp finns från och med Glan (inkl Dovern) upp till 
Roxen, från Roxen upp till och med Knutsbro och utloppet från Hovetorps 
kraftverk i Stångån samt till första vandringshindren i Sviestadsån (Bjursby) och 
Svartån (Svartåfors). Det fanns dessutom muntliga uppgifter om aspförekomst 
ända upp till Boxholm i Svartån, men inga fynd från området uppströms 
Svartåfors gick att verifiera helt säkert.  
 
Livskraftig rom hittades vid Hovetorp, Ärlångens utlopp och inlopp, Skärblacka, 
Sviestadsån och Kaga. Detta innebär att platserna utgör några av aspens 
reproduktionslokaler, men frågan är vilken betydelse lekplatserna har för 
rekryteringen. Vid Hovetorp var det svårt att bedöma i vilken grad lek skedde 
eftersom det är så djupt. De vuxna fiskarna som finns i Vistdammen måste 
komma någonstans ifrån och eftersom det inte finns några andra bra 
strömvattenmiljöer och att lek ej konstaterats vid Knutsbro torde Hovetorp utgöra 
den huvudsakliga reproduktionslokalen. Vid Ärlångens utlopp och Skärblacka 
hittades endast begränsade mängder rom och det går inte att säga säkert att 
lekplatsen har stor betydelse för bestånden. Vid Skärblacka sågs övervägande 
äldre individer vilket indikerar att reproduktionen kan vara dålig. Eftersom det 
liksom i Hovetorp är så djupt vid Skärblacka skulle det kunna vara så att en del av 
lekfisken och rommen ej observerades och att det faktiskt är en bra lekplats. 
Skärblacka var en svårinventerad plats och därför bör man tolka resultatet med 
försiktighet. Ärlångens utlopp var lättinventerat och uppenbarligen är det bara lite 
lekfisk som söker sig dit och leken tycks ej fungera bra eftersom endast lite rom 
hittades. Vid Ärlångens inlopp, Sviestadsån och Kaga hittades större mängder 
vilket helt klart indikerar att detta är viktiga reproduktionslokaler.  
 
Asp sågs vid Nykvarn i Stångån, Ärlångens utlopp och inlopp, vägbron vid 
Sturefors, Älvås och Skärblacka under lektiden. Vid Nykvarn, vägbron vid 
Sturefors och Älvås konstaterades ingen rom. Vid vägbron vid Sturefors 
inventerades inte rom, men sannolikt har platsen ringa betydelse för det 
delbestånd som lever i Vistdammen. Vid Nykvarn hittades ingen rom vilket kan 
ha berott på att de inte hunnit leka vid inventeringen. Rominventeringen skedde 
redan 24 april p g a att vattnet skulle stängas av i torrfåran. Eftersom asp har setts 
två år i rad och eftersom strömvattenmiljön är bra för lek är det möjligt att 
Nykvarn är en betydelsefull lekplats, men i så fall borde det bara vara vid år med 
högre tillrinning. Det är också möjligt att de observerade asparna kommer från 
uppströmsliggande bestånd. Vid Älvås hittades ingen rom, vilket torde bero på att 
det var svårinventerat. Flödet från luckorna vid sidan om kraftverket skapade 
ordentliga forsar och strömmar och trots att rom ej gick att konstatera bedöms 
Älvås utgöra en bra och viktig lekplats vid år med normalt eller högt vattenflöde.  
 
Sammanfattningsvis kan man säga att Stångåns inlopp i Ärlången, Sviestadsån 
och Svartån vid Kaga utgör viktiga reproduktionslokaler idag medan Ärlångens 
utlopp och Motala ström vid Skärblacka utgör lekplatser, men att det är osäkert 
om platserna bidrar med speciellt mycket fisk till rekryteringen. Stångån vid 
Hovetorp och Motala ström vid Älvås bedöms utgöra viktiga lekplatser, men 
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lokalerna var svårinventerade. Nykvarn i Stångån bedöms utgöra viktig lekplats 
under år med högt flöde. Övriga undersökta platser d v s, Kungsbro (Motala 
ström), Knutsbro (Stångån), Torpån, Ysundaån, Finspångsån och Kumlaån har ej 
visat sig vara betydelsefulla lekplatser i dagsläget. Dessa platser är ändå 
intressanta och kan ha en betydelse i framtiden. Dessutom var denna 
undersökning ej så omfattande att lek helt säkert kan uteslutas på dessa platser.  
 
De flesta fiskarna vid Skärblacka uppskattades till längder uppåt 80 cm (grovt 
uppskattat). Jämfört med uppgifter om längd-ålderssamband är flera av dessa 
minst 10 år. Det finns t ex uppgifter om 65 cm vid 7 år och 60 respektive 72 cm 
vid 10 år (Nilsson 1996). Aspen kan sannolikt bli över 20 år (Artdatabanken 
2002). Om stor fisk dominerar kan det tyda på misslyckad reproduktion. Det är 
också möjligt att de små asparna blivit bortjagade av de stora dominanta och 
därför inte syntes. Johan Axelsson (yreksfiskare Glan) uppger att han får en hel 
del småaspar i Glan. Eftersom det ej sågs många unga individer vid Skärblacka är 
det möjligt att det antingen finns annan lekplats i anslutning till Glan eller att de 
unga individerna inte stod så att de syntes på lekplatsen. Glan är stor och det finns 
många exponerade uddar och grund där sjölek eventuellt skulle kunna ske.  
 
Vid inloppet i Ärlången bedömdes fisken som mindre och yngre, vilket är ett gott 
tecken. Enligt de intervjuuppgifter som finns för Ärlången tycks det vara naturlig 
åldersfördelning d v s flest unga individer. Det vore för övrigt intressant att veta 
varför det ej sågs några riktigt stora vid Ärlångens inlopp.  
 
Det är inte helt lätt att dra några slutsatser efter hur stort antal lekfisk som sågs. 
Det sågs inte speciellt mycket fisk på varje lekplats, men det är svårt att veta hur 
många som fanns där utan att synas. En jämförelse kan göras med aspleken i 
Upplands Väsbys små åar där man har sett upp till 80 aspar som stått och trängts 
vid små korta forsnackar. Vid Ärlångens inlopp tycktes det vara lite lekfisk 
jämfört med hur mycket fisk som tycks finnas i sjön. Därför bedöms det som 
möjligt att det finns sjölek i Ärlången.  
 
Ett antal miljöproblem kunde identifieras i undersökningen. Utbyggnaden av 
strömsträckorna samt rensning i Kinda kanal har förstört aspens miljöer. Vidare 
ger regleringen en otillfredsställande miljö på flera av de platser där det 
fortfarande finns kvar en bra lekmiljö biotopmässigt. Även variationen i flöde och 
för höga flöden kan vara missgynnande, men vilken betydelse det har är svårt att 
avgöra utan närmare undersökningar. Det gick inte att empiriskt visa effekten av 
regleringen, men det går ändå att dra den slutsatsen eftersom det gick att 
observera att strömförhållandena på vissa platser helt enkelt inte blev tillräckligt 
bra för lek. Undersökningar som gjorts om regleringens effekter på fisk visar 
dessutom entydigt att reofila fiskar och/eller fiskar som kräver strömmande vatten 
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 för lek missgynnas av reglering (Greenberg 1991). Regleringens effekter på 
aspen bedömdes främst vara följande:  
 

- Ökad sedimentation över bottensubstrat eller rom vid lågflöde 
- Ökad mängd alger på bottensubstrat 
- Torrläggning/stillastående vatten på lekplatsen 
 

Andra regleringseffekter som kan ha betydelse är strandning av yngel i kantzonen, 
bortspolning av rom vid förhöjt flöde och inhiberad uppvandring av lekfisk  
(p g a flöde eller temperatur). 
 
I Skärblacka kunde man se aspen stå över och runt det grundare partiet där det var 
block- och stenbotten. Vid Ärlångens utlopp observerades aspen på ett och samma 
ställe under lekperioden. Trots det hittades bara lite rom på dessa platser och 
rommen var fäst under stenarna, medan ovansidan och stenarna bredvid saknade 
rom (se fotot från Skärblacka). Gemensamt för dessa platser var att det var lägre 
strömhastighet och att substratet var påtagligt algbevuxet och ej renspolat. Därför 
bedöms det att algbeväxningen och sedimenten gör att rommen inte fastnar och att 
den på dessa platser bara fastnar på de stenar som har icke algbevuxna delar, 
exempelvis på undersidan. Med andra ord skulle förekomsten av renspolat 
substrat vara begränsande på dessa platser. Det är vanligt med mycket alger i 
reglerade vatten eftersom flödesutjämningen gör så att algerna kan tillväxa mer 
eller mindre ohämmat (Skulberg 1984, Svensson 1991, Valentin et al. 1995). 
 
Inventeringen av vandringshinder visade att aspens miljö var mycket 
fragmenterad. Detta innebär att individerna endast kan flytta sig nedströms i 
vattendragen och individutbytet blir enkelriktat. Det innebär också att många 
lekplatser endast kan nås av lokala bestånd. Detta har sannolikt stor betydelse för 
populationsdynamiken eftersom aspen gärna vandrar över tio mil (Fredrich 2003).  
 
Fullständig sammanställning av vattenkvaliteten saknas, men den tycks inte vara 
något större problem i de flesta fallen. I Kumlaån skulle dock syretillgången tidvis 
kunna bli låg. Det är möjligt att detta inte uppstår under lek- och uppväxtperioden, 
men det bör följas upp. I Sviestadsån bör man inte heller utesluta sådana effekter. 
Där är avståndet mellan Roxen och lekplatsen dock kortare, vilket torde inverka 
positivt på överlevnaden hos ynglen. Eutrofieringen kan eventuellt påverka sjölek 
men undantaget det samt Sviestadsån och Kumlaån bedöms inte eutrofieringen 
vara något påtagligt hot i det undersökta området. Regleringen kan påverka 
vattenkvaliteten indirekt. Exempelvis kan temperaturen, syrehalten och 
utspädningen av lokala utsläpp påverkas.  
 
Undersökningen visade inte tydligt på hur aspens förekomst förändrats den 
senaste tiden (ungefär de senaste 10-20 åren), undantaget Kumlaån där den tycks 
ha försvunnit för ca 15 år sedan. I Sviestadsån har beståndet troligtvis gått ned. I 
Svartån har eventuellt en minskning av lekande fisk ha skett. Eftersom många har 
slutat fiska asp aktivt var det inte lätt att bedöma om en förändring skett. Vid 
några platser uppgavs också att beståndet inte tycks ha minskat under de senaste 
åren.  
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På lång sikt (ungefär de senaste 50-100 åren) tycks den ha minskat påtagligt, men 
det finns endast få gamla uppgifter att jämföra med. Med hänsyn till hur 
vattenmiljön byggts ut i området kan man göra den bedömningen att en drastisk 
minskning har skett på lång sikt (Greenberg 1991, Artdatabanken 2002).  
 
I dagsläget tycks asp endast finnas sparsamt i det undersökta området. Under 
1960-2002 har aspen i snitt utgjort 0,04% i Roxenfiskarens Hans Nilssons fångst 
och även i Glan tycks aspen vara fåtalig, men exakta siffror på detta saknas. I 
Ärlången och Stångån finns indikationer på att aspen finns i något större mängd, 
men man måste undersöka det bättre om den slutsatsen skall gå att dra. De flesta 
observationerna i Ärlången tycks ha gjorts på platser som drar till sig asp (t ex 
inlopp) och det är inte säkert att beståndet är stort.  
 
Denna undersökning har främst fokuserat på aspens lekmiljö och det är uppenbart 
att leken fungerar dåligt i flera fall. Det vore bra att titta på fler delar av aspens 
livsmiljö för att det ska gå att gynna den fullt ut. Ett nästa steg kan vara att titta på 
uppväxtmiljön för ynglen. Även dödlighet hos vuxna individer bör utvärderas. 
Aspen är långlivad och har hög fekunditet och därför kan varje skonad vuxen asp 
ge en effekt på rekryteringen.  
 
Eftersom aspen är ganska sällsynt i länet och tycks minska i flera fall och att den 
är allmänt hotad i Europa bör man snarast förbättra dess livsmiljö för att minimera 
risken för lokalt utdöende och inavelseffekter. Dessutom har aspen en 
betydelsefull roll att spela som toppredator i fisksamhället. Några åtgärdsförslag 
som identifierats i denna undersökning listas i Tabell 3. Listan bör ses som 
preliminär eftersom det behövs mer undersökningar för att de rätta åtgärderna 
skall kunna sättas in. De åtgärder som nämns är sådana som är relativt enkla att 
åtgärda och mer omfattande åtgärder har utelämnats tills vidare.  
 
Det behövs ett ordentligt flöde under leken om reproduktionen ska fungera. Det är 
svårt att bedöma hur mycket vatten som behövs. För att bedöma detta kan man 
exempelvis göra provtappning i kombination med teoretiska bedömningar. Det 
räcker sannolikt inte med att det strömmar på ordentligt vid leken, även 
renspolande flöden och lockvatten vore bra. Dessutom är det sannolikt att det 
behövs rätt flöde och ej allt för fluktuerande flöde vid ynglens uppväxt. Man kan i 
vissa fall eventuellt behöva tappa på ett sätt som inte påverkar temperaturen allt 
för mycket eftersom den har en stor inverkan på cypriniders lek.  
 
Eftersom de flesta av dessa vattendrag har så goda förutsättningar för en hög 
biologisk mångfald bör man även se över tappningen under hela året för att gynna 
andra organismer. I området finns annan skyddsvärd fisk, t ex färna och vimma 
samt intressanta bottendjur som gynnas av en god strömvattenmiljö. 
 
Samtliga vandringshinder behöver åtgärdas, men det skulle kräva en mycket hög 
arbetsinsats. För att bedöma vilka hinder som är viktigast att åtgärda behövs 
ytterligare undersökningar av vilken betydelse olika lekplatser har. Om man skall 
bygga fiskvägar vid exempelvis kraftverk med höga fallhöjder gäller det att man 
först undersökt var det ger mest nytta. Vandringshindret vid Knutsbro, Orga 
Kvarn, Kumla kvarn, Sviestadsån och vid Finspångsåns utlopp är enkla att ordna 
och kräver ej så mycket mer studier. Vid Sviestadsån vore det dock bra att utreda 
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varför endast få fiskar lekte. Om det endast finns få lekfiskar är det inte 
meningsfullt att sprida ut dem så länge de idag fungerande lekplatserna inte är 
fullbesatta.  
 
Det kan bli aktuellt att återintroducera asp om det visar sig att den försvunnit från 
platser den funnits eller lekt på. För att reda ut detta krävs ytterligare 
undersökningar. På potentiella lekplatser inom aspens utbredningsområden t ex 
Orga Kvarn och Kumla kvarn kan man sätta ut rom efter att man har konstaterat 
att den verkligen försvunnit och efter att ha åtgärdat eventuella problem. På så vis 
hittar förhoppningsvis fisken lättare dit för att leka eftersom den då präglas på den 
miljön. Huruvida detta fenomen (homing) har betydelse för asp vet man inte idag, 
men det är vanligt hos många andra fiskarter. 
 
Om man har fått asp vid fiske bör man sätta tillbaks den varsamt. Eftersom aspen 
inte leker förrän den blivit ca 50-60 cm (olika på olika platser) är det extra viktigt 
att all asp mindre än den längden återutsätts med livet i behåll. Flera personer har 
uppgett att de avlivat asp i ovetskap om dess skyddsvärde, men att de gärna sätter 
tillbaks dem nästa gång. Man bör informera om aspen på fiskekorten och 
rekommendera att den återutsätts om den fångas. Om man ska återutsätta en 
fångad fisk bör man tänka på följande: 
 
- Ta inte upp den ur vattnet (då får den inte syre) 
- Blöt händerna innan du tar i den 
- Använd gärna enkelkrok med hopklämd hulling eller mikrohulling 
- Drilla den snabbt (annars skadas den av mjölksyra och kan dö efter 
återutsättningen) 
 
Fiske på lekplatser vid lektid är olämpligt eftersom det ökar risken för 
felkrokning, skador och störning av lek. Det är inte heller bra att lägga nät i 
anslutning till lekplatser eller vandringsvägar vid lektiden då aspen lätt dör i näten 
och då de är aggregerade kan en stor andel av populationen försvinna.  
 
Det fattas flera pusselbitar om aspen, men några luckor skulle lätt kunna fyllas 
genom några enstaka undersökningar. Dessa undersökningar krävs för att man 
skall veta vilka bevarandeåtgärder som behövs. Undersökningsförslagen 
sammanfattas i Tabell 4. Flera av dessa undersökningar är lätta att genomföra och 
kräver en liten arbetsinsats. Vissa är desto svårare, men ändå viktiga.
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Tabell 3. Förslag på åtgärder för att gynna asp baserat på undersökningen 2003-2004. Förslagen är preliminära och måste eventuellt revideras allteftersom ny information om 
aspen kommer in. Prioriteringsordningen är bara ungefärligt angiven, men ger en fingervisning om var det är viktigast med insatser.  
 
Prio Plats Åtgärd Kommentar 
 Stångån, Ärlången  
1 Hovetorps kraftverk 

 
Minimitappning Ger bättre lekmöjligheter. 

3  Knutsbro Vandringshinder
åtgärdas 

Enkel insats som ger bättre lekmöjligheter. 
 

3  Ändrad
tappningsregim 

 Osäkert om det är motiverat, mer undersökningar krävs.  

2 Tannefors Förbättra biotopen Med små åtgärder kan man få vattnet att rinna på ett sätt som gynnar aspens 
reproduktion. Även en viss omstrukturering kan behövs. Minimitappning vore bra. 
Publikt värde. 

3 Nykvarn Omlöp genom parken  
 

Omlöpet designas för att fungera även för lek. Publikt värde. Skulle ge aspen möjlighet 
att gå längre upp i ån, men det är av ringa värde om miljön inte förbättras där också. 
Omlöpet måste erbjuda en rejäl strömvattenmiljö om det ska bli meningsfullt. 

1   

  

Minimitappning i
torrfåran  

Ger bättre lekmöjligheter.  

3 Tinnerbäcken
 

Vandringshinder 
(kulvert) åtgärdas 

Skulle eventuellt kunna ge lekmöjlighet (bäcken är eventuellt för liten). Främst 
motiverat i samband med att vandringshinder i Nykvarn åtgärdas. 

 Sviestadsån Åtgärda 
vandringshinder 

Ger möjligheter till ytterligare lekområden. Motiverat om nuvarande lekplats blir fullsatt.

  Förbättra biotop Vissa små åtgärder skulle kunna förbättra lekmiljön. 
2 Kumlaån Förbättra vattenkvalitet Ökar lekmöjligheten. 
3  Åtgärda nedre 

vandringshinder 
 

Gör strömsträckan för lek längre. 

  Svartån 
1 

   

Kaga 
 

Minimitappning från 
Svartåfors  

En minimitappning behövs för att reproduktionen skall fungera tillfredsställande. 

Motala ström 
 Kungsbro 

 
Minimitappning från 
Malfors 

En minimitappning behövs för att reproduktionen skall fungera tillfredsställande. 

2 Älvås Förbättra biotop Ej enkelt. Mer lekinventering krävs för att en bedömning av nytta och möjlighet till detta 
skall gå att utvärdera. 

2 Skärblacka Förbättra biotop Exempelvis kan några m3/s släppas på ett och samma ställe från Mellanströmmen, 
ned över grundbottnar. 

Forts→
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→Forts 
 Torpån   
3  

   

Orga Kvarn
 

Nedre vandringshinder 
åtgärdas  

Ger aspen bättre möjlighet att nå strömpartiet vid höga flöden.  

Finspångsån 
3 

  

Finspång 
 
 

Vandringshinder 
åtgärdas, 
strömsträckor skapas  

 

Det skulle ge aspen bättre lekmöjligheter. Publikt värde. 

3 Minimitappning från
kraftverket  

Ej så viktigt om ovanstående punkt åtgärdas. 

1 Samtliga platser Information  Information om aspen på t ex fiskekort kan bidra till att den inte avlivas i onödan. 
1  Anpassat fiske Om man vill gynna aspen bör man bl a undvika nätfiske i närheten av lekplatser eller 

vandringsvägar under lektiden. 
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Tabell 4. Förslag på undersökningar vars resultat kan ligga till grund för förslag på åtgärder för att gynna asp. 
 
Plats   Undersökning Kommentar
Stångån, Ärlången   
Hovetorps 
kraftverk 

Lekundersökning 
 

Mer undersökning av hur aspen nyttjar platsen för lek ger underlag för skötsel, men skulle även bättra på 
kunskapen om aspens livsmiljökrav.  

Knutsbro  Lekundersökning
 

Eftersom platsen är liten skulle en rominventering inte kräva mycket tid, men ge ytterligare underlag för 
skötselförslag. 

Ärlångens 
inlopp  

Lekundersökning 
 

Lekplatsen är viktig och eftersom platsen är ganska lättinventerad finns det möjlighet att följa beståndets 
utveckling. 

Ärlången 
 

Alternativa lekplatser 
 

Eftersom det torde vara begränsade lekmöjligheter vid inloppet bör man undersöka om det finns alternativa 
lekplatser. Sjölek bör undersökas. Utloppet bör undersökas vid år med hög tillrinning. 

Nykvarn  Lekundersökning 
 

En rominventering vid år med högt flöde skulle ge bra information om lekplatsens nyttjande. Ej så hög prioritet 
eftersom en minimitappning torde vara tillräcklig åtgärd. 

Kumlaån Utvärdera 
vattenkvalitet 

Uppgifter om syrebrist bör följas upp för att ynglens säkert skall kunna växa upp. 

 Upprepad inventering 
 

Skulle ge svar på om platsen fortfarande nyttjas för lek.  
 Svartån 

Kaga Uppföljning Platsen är viktig för asp och någon form av uppföljande undersökning vore bra. 
Glan Alternativa lekplatser Eftersom det är tveksamma lekmöjligheter i Motala Ström bör alternativa lekplatser sökas. 
- Undersökning

livscykel 
 En närmare undersökning av den del av livscykeln som ligger utanför reproduktionen vore bra. Exempelvis skulle 

dödligheten hos vuxen fisk samt kvaliteten på aspynglens uppväxtmiljö kunna undersökas mer. 
-  Upprepad

lekundersökning 
Om delar av denna undersökning upprepas skulle underlaget för åtgärdsförslag förbättras.  
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Tack 
 
Tack till uppgiftslämnare, markägare m fl som hjälpte till och var allmänt 
tillmötesgående. 
  
Tack Jan Eric Nathanson och Pelle Nordmalm för hjälpen. 
 
Tack Oscar Ekberg för att du rodde båten. 
 
Tack Helene för hjälpen. 
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Bilaga 1 Vattentemperaturer 
 
 
Nedan visas vattentemperaturen under perioden 27 mars-8 maj år 2003 och 2004. 
Ej ifyllda punkter gäller mätningar i stillastående vatten. 
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Rapportserien Natur i Norrköping 
 
Serien omfattar även nedanstående utgåvor. De kan beställas från Tekniska 
kontoret, Norrköpings kommun, 011-15 00 00. Rapportserien finns också på 
kommunens hemsida: http://www.norrkoping.se/ 
 
1:92 Bärsjöskogen – dokumentation och förslag till skydd 
 Claes Svedlindh, Tomas Fasth, Dan Olofsson och Tommy Tyrberg 

 
1:93 Inventering av tickor i utvalda skogsområden i Norrköpings kommun 
 Dan Olofsson, Svenska Ticksällskapet 
 
2:93 Fågelinventering av ekskogen vid Vilhelmsberg 
 Tommy Tyrberg 
 
3:93 Fågelinventeringar vid Stora Runken, Landsjön, Övre och Nedre Sundet 

samt Sjöängen 1991 
Göran Andersson, Göran Liljedahl, Robert Svensson, Juhani Vuorinen och 
Johan Zimmerman 

 
4:93 Fågelinventeringar vid Stora Roten, Viksjön och Hampsjön i Kolmården 

1991 
 Göran Liljedahl och Robert Svensson 
 
1:94 Naturinventering av skogsmarken sydväst om Bårlejasjön 
 Anders Tingvall och Niklas Jansson 
 
2:94 Getåravinen – skoglig skötselplan med naturvärdesinventering 
 Kristian Svedberg, Magnus Wadstein och Kennert Lindkvist 
 
3:94 Ringstad mosse – Inventering av fågelliv och kärlväxtflora 1993 
 Hans Fält 
 
4:94 Åtgärdsprogram för havsöringsvatten i Norrköpings kommun 
 Björn Tengelin 
 
5:94 Naturinventering av Kvillingeförkastningen 
 Pia Kersna, Anders Tingvall, John Nilsson och Niklas Jansson 
 
6:94 Fladdermusinventering i Norrköpings kommun 1994 
 John Askling och Håkan Ignell 
 
1:95 Inventering av tätortsnära natur i Norrköping 
 Jens Johannesson 
 
2:95 Naturinventering av Djurön 
 John Askling och Håkan Ignell 
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3:95 Slätbakenförkastningen inom Norrköpings kommun, 
naturvärdesinventering 

 Jens Johannesson 
 
4:95 Kartläggning av dammar kring Norrköpings tätort  
 Karin Olsson 
 
1:96 Vedskalbaggsfaunan i tre ekområden i Norrköping 
 Nicklas Jansson 
 
2:96 Naturinventering av 75 sjöar i Norrköpings kommun 
 Jonas Edlund 
 
3:96 Fjärilsfaunan i Norrköping (Ingelstad, Skriketorp, Marmorbruket, 

Kolmårdsbranten) 
 Vesa Jussila 
 
1:97 Nedre Glottern – en titt under ytan 
 Jonas Edlund 
 
2:97 Vedskalbaggar i två ekområden, Norrkrog och Norsholm 
 Nicklas Jansson 
 
1:98 Bråvikenförkastningen inom Norrköpings kommun, naturinventering 
 Jens Johannesson 
 
1:99 Sumpskogsinventering i Kolmården 
 Mikael Hagström 
 
2:99 Skalbaggar – brandområdet i Glotternskogens naturreservat 
 Nicklas Jansson 
 
1:02 Grunda vegetationsklädda bottnar i Jonsbergs skärgård 
 Jonas Edlund och Eva Siljeholm 
 
2:02 Död ved i Glotternskogen 
 Anneli Gustafsson 
 
1:03 Vedskalbaggsfaunan kring gamla ekar på Malmölandet 
 Nicklas Jansson 
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